KUNDECASE

AO Johansen - eHandelsløsning til web og
smartphone
Lector har leveret en kombineret CMS-løsning og eHandelsportal til
business-to-business markedet til grossisten AO Johansen (herefter AO).
Via hjemmesiden www.ao.dk/handel kan kunderne foretage online indkøb.
eHandelsportalen effektiviserer indkøbsprocessen for AO’s kunder, hvor de
kritiske succesfaktorer har været performance, stabilitet og brugervenlighed.
Lector har udviklet apps til iOS og Android. Applikationen understøtter hele
indkøbsprocessen – fra at søge vare, lægge i kurv, afgive ordre, bestemme
leveringssted, og til betaling via ERP-system.
Leverancen omfattede ligeledes webbaseret CMS og eHandelsdel baseret på
DotNetNuke, samt interne og eksterne webservices, der integrerer løsningen
med AO’s ERP-system og personalesystem.

Takket være app’en har AO opnået
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. 2-cifret millionomsætning direkte fra mobile apps
. Markant reduktion af lageromkostninger - varer sælges nu fra centrallager
. Mindre telefonsalg - øget websalg
. Øget kundeloyalitet
. AO får kunderne til at se mere attraktive ud over for deres kunder
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AO Johansen vandt i 2012 FDIH’s eHandelspris for bedste mobile
eHandel og services med app-løsning udviklet af Lector
At det netop blev AO, der løb med prisen, skyldes ifølge juryen ikke mindst deres
succesfulde mobilapplikation, AO.dk Mobil, som i dag ligger på over 10.000 danske
håndværkeres mobiltelefoner.
Grunden til FDIH’s kåring var blandt andet:
”De har ikke alene vist gode resultater på bundlinjen, de har også formået at møde
deres kunder på alle fronter”.
I 2014 blev en ny version af AO.dk Mobil lanceret, med endnu mere fokus på hurtig
adgang til bestilling af varer for kunden.

Fordele med AO.dk Mobil
Giver AO’s kunder adgang til:

. eHandel ”on the fly” med mulighed for at bestille eller forespørge på varer
. Adgang til mere end 60.000 varenumre
. Produktinformation - med priser, billeder og specifikationer
. Oversigt - adgang til kontoinformation, ordre- og fakturaoversigt

Features i app’en

. Handle - lægge i kurv og afhente varer
. Favoritter - varer tilføjes liste som anvendes ofte og af flere i firmaet
. Scanne stregkoder
. Se lagerstatus
. Valg af leveringsadresse

Teknologier
Microsoft SQL Server 2008
DotNetNuke vers. 5.0
ASP.NET 3.5
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SSL certifikat
Webservices (WCF)
Android SDK, Apple SDK

AO Johansen, i daglig tale AO, er en danskejet virksomhed med kerneforretningsområderne VVS, El, Værktøj, VA og VAGA.
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Virksomheden blev grundlagt i 1914, og er en af de førende grossister i byggebranchen med hovedsæde i Albertslund og i alt 630 medarbejdere, mere end
60.000 varianter af varer på deres centrallager, samt et basislager på mellem
5.000 og 10.000 varer i deres 49 butikker.

www.lector.dk

De har ca. 8.000 daglige afhentninger i butikkerne og ca. 25.000 unikke kunder.

