
O ROZWIĄZANIU

 ▪ Pierwsza w Austrii, w pełni zautomatyzowana, innowacyjna platforma do zakupu rowerów firmowych

 ▪ Mobilna usługa oferuje szereg korzyści zarówno dla pracowników, pracodawców, banków oraz producentów rowerów 

 ▪ Platforma oferuje wygodną, cyfrową obsługę całego procesu dla wszystkich zaangażowanych stron

 ▪ Rozwiązanie zostało zbudowane za pomocą platformy low-code, WEBCON BPS, która umożliwiła szybkie wprowadzenie  
 aplikacji na rynek oraz jej zwinne rozwijanie, zgodnie z feedbackiem użytkowników

 ▪ Firmenradl.at można z łatwością skalować, wraz ze zwiększającą się popularnością rozwiązania

 ▪ Intuicyjny i przejrzysty interfejs sprawia, że użytkownicy chętnie korzystają z narzędzia

 ▪ Platforma oferuje wygodne opcje filtrowania, automatyczne powiadomienia oraz liczne możliwości analizy danych

www.dccs.at

Przekuwamy Twoją wizję w oprogramowanie.

Firmenradl.at 
Innowacyjna platforma mobilna do leasingu  
rowerów firmowych

„Firmenradl.at“ to innowacyjna platforma stworzona przez INTERSPORT, we współ-
pracy z firmą DCCS - integratorem systemów IT z Austrii.  Platforma umożliwia pra-
cownikom firm wygodne zgłaszanie zapotrzebowania na służbowy rower. Za pośred-
nictwem intuicyjnego portalu, pracownicy firm zarejestrowanych w programie mogą 
wyszukać wybranego sprzedawcę lub markę rowerową, skorzystać z kalkulatora le-
asingowego i złożyć wniosek o zakup sprzętu. Firmenradl.at ułatwia również wyku-
pienie ubezpieczenia oraz zamówienie usługi serwisu rowerowego i likwidacji szkód. 



Firmenradl.at to platforma stworzona z myślą o austriackich 
firmach, która łączy sprzedawców sprzętu sportowego, praco-
dawców, pracowników, banki leasingowe oraz firmy ubezpiecze-
niowe. Pomysł na portal zrodził się w firmie INTERSPORT Austria.  
 
„Inicjatywa zakupu rowerów dla pracow-
ników powstała w Niemczech już dekadę 
temu. Wraz z reformą podatkową w 
2020 roku, także w Austrii stworzono 
podstawy prawne do korzystania z 
rowerów firmowych. Zakup rowerów 
nie jest jednak atrakcyjny dla przed-
siębiorstw ze względów podatkowych, 
dlatego postanowiliśmy opracować 
model leasingu rowerów, na zasa-
dzie świadczenia rzeczowego który 
będzie korzystny i prosty w obsłudze 
zarówno dla pracowników, jak i pracodawców”, wyjaśnia  
Marc Gerhardinger z Działu Rozwoju Przedsiębiorstwa firmy 
INTERSPORT Austria

„Przekonała nas możliwość szybkiego wdrożenia 
koncepcji w celu przekonania się czy nasz pomysł 

ma potencjał biznesowy”.

PLATFORMA MOBILNA 
NA KTÓREJ KAŻDY KORZYSTA
Celem platformy było stworzenie jednego miejsca dla firm 
sprzedających rowery, pracodawców i pracowników, banków 
leasingowych, firm ubezpieczeniowych oraz INTERSPORTu 
jako operatora portalu – i umożliwienie zgłaszania zapotrze-
bowania na rowery i leasing sprzętu sportowego bez koniecz-
ności podpisywania jakichkolwiek dokumentów papierowych.  
 
„Chcieliśmy zapewnić pracodawcom mobilną platformę, która 
przyczyni się do poprawy samopoczucia i motywacji ich pracow-
ników, pozytywnie wpłynie na ich zdrowie oraz będzie sprzy-
jała budowaniu marki dobrego pracodawcy. Dzięki platformie, 
pracownicy zyskują możliwość korzystania z rowerów bez koniecz-
ności samodzielnego zakupu sprzętu, a rower firmowy może być 
wykorzystywany zarówno jako transport do pracy, ale również do 
celów prywatnych. Ponadto, zależało nam na poprawie marży 
pokrycia sprzedawców. Oczywiście nie bez znaczenia była także 
troska o środowisko i chęć wpłynięcia na ograniczenie emisji 
CO2“, przekonuje Gerhardinger. INTERSPORT chciał być pierwszą 
firmą na rynku krajowym, która oferuje w pełni zautomatyzo-
wany, skalowalny i łatwy w obsłudze system tego typu.

EFEKTYWNA DIGITALIZACJA  
DZIĘKI PLATFORMIE LOW-CODE
INTERSPORT postanowił zrealizować projekt z pomocą partnera 
wdrożeniowego. „Przyglądaliśmy się kilku integratorom systemów 
IT, również w Niemczech, którzy mieli już doświadczenie w reali-
zacji tego typu projektów. Ostatecznie, wybraliśmy DCCS – firmę 
z Austrii. Przekonała nas oferta szybkiego wdrożenia rozwiązania 
w stadium MVP - dzięki czemu mogliśmy szybko wejść z rozwią-
zaniem na rynek - solidna wiedza fachowa oraz dobry stosunek 
kosztów do korzyści”, wyjaśnia Gerhardinger. Podczas zorgani-
zowanych przez firmę warsztatów, wraz z biznesem omawiali i 
analizowali procesy oraz role poszczególnych ich uczestników, 
począwszy od rejestracji pracodawcy w systemie, przez jego 
zatwierdzenie i obsługę zgłoszenia o zakup roweru, aż po udzie-
lenie leasingu i ubezpieczenie sprzętu. Jako podstawę technolo-
giczną, DCCS zaproponował platformę low-code WEBCON BPS, 
która nie tylko spełniała wszystkie wymagania funkcjonalne, ale 
pozwoliła szybko dostarczyć rozwiązanie a następnie zwinnie je 
rozwijać wraz z feedbackiem użytkowników już po uruchomieniu. 
„W celu zagwarantowania możliwie jak najłatwiejszej obsługi, 
specjalista ds. doradztwa i wdrożeń IT DCCS przedstawił propo-
zycję intuicyjnego i przejrzystego interfejsu internetowego dla 
użytkowników, który od razu nas przekonał.”  

ETAP „GO LIVE” W NAJLEPSZYM 
MOMENCIE

Na podstawie ogólnej koncepcji, eksperci DCCS – w ścisłej współ-
pracy z INTERSPORT – rozpoczęli od opracowania podstawowych 
funkcjonalności platformy. Pierwszym krokiem była rejestracja 
poszczególnych grup użytkowników (sprzedawców rowerów, 
pracodawców, pracowników, banków leasingowych i firm ubez-
pieczeniowych) oraz przygotowanie w pełni zdigitalizowanych 
formularzy. Kolejnym etapem była obsługa procesu udzielania 
leasingu na rower firmowy, który zachodził pomiędzy sprze-
dawcą, bankiem i firmą ubezpieczeniową. Wymagało to utwo-
rzenia interfejsów zintegrowanych z systemami wszystkich uczest-
ników procesu.  Dzięki zwinnemu podejściu, realizacja projektu 
szła bardzo sprawnie i stałe wprowadzanie zmian i usprawnień 
nie stanowiło problemu, nawet przy napiętym harmonogramie. 
„W zasadzie jedynym wyzwaniem, z jakim musieliśmy się zmie-
rzyć, była integracja platformy z przeróżnymi zewnętrznymi 
systemami partnerów oraz wzajemne dostosowanie procesów 
wymiany danych pomiędzy nimi. Jednak wspólnie udało się nam 
pokonać te przeszkody“ - wspomina Gerhardinger. W niedługim 
czasie, firma DCCS udostępniła prototyp aplikacji do testów, który 
następnie był stale rozwijany i ulepszany zgodnie z feedbackiem 
ze strony INTERSPORT. Po zaledwie kilku miesiącach intensywnej 
pracy, możliwe było uruchomienie platformy Firmenradl.at.

Marc Gerhardinger, 
Intersport Austria
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NOWY ROWER W ZALEDWIE  
KILKA KLIKNIĘĆ
Nowa platforma uczyniła proces leasingu roweru niezwykle 
prostym: pracodawca rejestruje się na stronie Firmenradl.at i po 
sprawdzeniu możliwości finansowych podmiotu przez bank leasin-
gowy, profil firmy zostaje aktywowany w systemie. Następnie, na 
portalu mogą rejestrować się pracownicy danej organizacji, którzy 
muszą wskazać swojego pracodawcę, wypełnić wniosek o rower 
służbowy, a po uzyskaniu akceptacji, wybrać rower z dowolnego 
sklepu rowerowego zarejestrowanego na platformie (system 
podpowiada użytkownikowi listę lokalizacji, które ten może 
wygodnie filtrować). Pracodawca może ustawić w systemie limit 
ceny roweru pomiędzy 749 a 10 000 euro. Formalności związane z 
zapłatą i ubezpieczeniem są realizowane z bankiem leasingowym 
i firmą ubezpieczeniową w pełni zdalnie, za pośrednictwem 
Firmenradl.at. Ponadto system posiada wiele praktycznych funk-
cjonalności: automatycznie wysyła powiadomienia, np. o nowo 
zarejestrowanych pracodawcach, które trafiają do banku leasin-
gowego w celu zweryfikowania możliwości finansowych firm. W 
momencie rejestracji pracownika na platformie, wysyłane jest 

powiadomienie do działu HR danej organizacji. Z kolei sprzedawca 
rowerów widzi w systemie, jakie usługi serwisowe są ubezpie-
czone u danego klienta (np. konserwacja lub części zamienne), a 
portal automatycznie powiadamia pracownika o terminach prze-
glądów. Wszystkie dokumenty przechowywane są w systemie, a 
uprawnieni do tego użytkownicy mają do nich swobodny dostęp.

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH 

Firmenradl.at przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym 
stronom. Pracownicy nie muszą kupować roweru, tylko otrzymują 
go w formie świadczenia rzeczowego, obejmującego także ubez-
pieczenie i usługi serwisowe sprzętu. Pracodawcom platforma 
oferuje aż kilka korzyści jednocześnie: lepsze samopoczucie i 
wyższą motywację pracowników, cenny wkład w budowanie marki 
pracodawcy, mniejsze zapotrzebowanie na samochody służbowe 
i miejsca parkingowe – a tym samym niższe koszty ich utrzymania 
i mniejszą emisję CO2. 

“Celem było zapewnienie pracodawcom mobilnej platformy, która przyczyni się do poprawy sa-
mopoczucia i motywacji ich pracowników, pozytywnie wpłynie na ich zdrowie oraz będzie sprzy-

jała budowaniu marki dobrego pracodawcy. Dzięki platformie, pracownicy zyskują możliwość 
korzystania z rowerów bez konieczności samodzielnego zakupu sprzętu, a rower firmowy może 

być wykorzystywany zarówno jako transport do pracy, ale również do celów prywatnych”
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Korzystają także sprzedawcy rowerów, z jednej strony dzięki 
wysokim marżom, z drugiej – dzięki zyskaniu dodatkowej plat-
formy pozyskiwania nowych klientów oraz ich większe przywią-
zanie do marki, dzięki regularnemu serwisowi i konserwacji. 
„System automatyzuje cały proces, upraszcza przetwarzanie 
zamówień, bezpiecznie przechowuje dane, a ponadto jest bardzo 
łatwy w obsłudze. Dzięki platformie wspieramy również sprzedaż 
stacjonarną, ponieważ do Firmenradl.at mogą dołączyć tylko 
sprzedawcy detaliczni posiadający warsztat“, wyjaśnia Gerhar-
dinger.

 
STALE ROSNĄCA LICZBA  
UŻYTKOWNIKÓW POTWIERDZE-
NIEM SUKCESU PROJEKTU

Stale rosnąca liczba użytkowników jest najlepszym dowodem 
na to, że projekt był strzałem w dziesiątkę: na platformie prawie 
codziennie rejestrują się nowe firmy, pracownicy i sprzedawcy 
rowerów. Aktualnie z systemu korzysta około 500 użytkowników 
oraz 300 placówek INTERSPORT i sprzedawców z całej Austrii. O 
to, aby wszystko przebiegało w sposób zautomatyzowany, dbają 
niewidoczne dla użytkownika procesy działające w tle. “Platforma 
low-code od WEBCON, w połączeniu ze zwinnym podejściem 

DCCS do tworzenia oprogramowania, były właściwym wyborem, 
ponieważ pozwoliły nie tylko szybko uruchomić projekt, ale 
też regularne i elastyczne wprowadzać liczne zmiany i uspraw-
nienia. Użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do platformy 
z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu oraz przesyłać, 
przeglądać i edytować swoje dane. Z perspektywy pracowników, 
zgłoszenie zapotrzebowania na firmowy rower jeszcze nigdy 
nie było tak proste“, podkreśla Gerhardinger, i wymienia dodat-
kową korzyść dla INTERSPORT: „Dzięki zintegrowanym dashbo-
ardom, w każdej chwili możemy tworzyć precyzyjne raporty, 
dotyczące na przykład sprzedaży, obrotów regionalnych lub 
danych na temat użytkowników zarejestrowanych w systemie.“ 

 
 
UDANA WSPÓŁPRACA ŹRÓDŁEM 
SUKCESU

DCCS okazał się świetnym partnerem wdrożeniowym. „Efektywna 
praca zespołowa i profesjonalna realizacja projektu są najlep-
szymi dowodami na to, że wybraliśmy odpowiedniego partnera. 
Wspólnie udało nam się wprowadzić na rynek w pełni funkcjo-
nalny produkt w niespełna cztery miesiące. Tym samym jesteśmy 
pierwszą firmą w Austrii, która oferuje kompleksową, w pełni 
zautomatyzowaną platformę do leasingu rowerów firmowych“ - 
podsumowuje Gerhardinger. Wkrótce rozpoczną się kolejne etapy 
rozbudowy platformy: oprócz bieżących optymalizacji, zintegro-

wano specjalną mapę, na której oznaczeni są uczestniczący w 
projekcie pracodawcy. Oprócz tego, platforma umożliwia również 
zamówienie usługi likwidacji szkód, a także oferuje usługi rekla-
mowe dla uczestniczących w projekcie firm. „Dzięki Firmenradl.at 
udało nam się znacznie zbliżyć do realizacji naszej wizji dotyczącej 
trwałej zmiany w sposobie przemieszczania się mieszkańców 
Austrii. Rower nie ma żadnych ograniczeń i doskonale uzupełnia 
wszystkie inne środki transportu. Wierzymy, że każdy pracownik 
powinien mieć możliwość korzystania z takiego systemu, jak 
nasz - i czerpania z niego korzyści“ - podsumowuje Gerhardinger. 
Zdjęcia: (c) Intersport Austria GmbH

KONTAKT

 ▪ Ronald Bürscher
ronald.buerscher@dccs.at 
+43-699-1939-6313

 ▪ DCCS GmbH
Sternäckerweg 44, 8041 Graz

„Platforma low-code od WEBCON, w połączeniu ze zwinnym podejściem DCCS do  
tworzenia oprogramowania, były właściwym wyborem, ponieważ pozwoliły nie tylko 
szybko uruchomić projekt, ale też regularne i elastyczne wprowadzać liczne zmiany  

i usprawnienia.
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WEBCON BPS to kompleksowe rozwiązanie klasy 

low-code do elektronicznego obiegu dokumentów 

oraz digitalizacji, automatyzacji i zarządzania proce-

sami biznesowymi.

WEBCON BPS pomaga firmom pracować wydajniej, 

podejmować lepsze decyzje biznesowe oraz gene-

rować oszczędności wynikające z lepszego zarządzania 

procesami. Dzięki aplikacjom biznesowym zbudo-

wanym na platformie, organizacje mogą stale optyma-

lizować swoje procesy, automatyzować powtarzalne 

zadania oraz pozbyć się papieru – skutecznie wyko-

rzystując technologie IT do wspierania istniejących i 

wdrażania nowych modeli biznesowych. Dzięki automatyzacji i digitalizacji procesów, firmy wprowadzają nową 

jakość w codziennej działalności operacyjnej oraz zarządzaniu swoim biznesem.

Klienci WEBCON szacują, że dzięki WEBCON BPS są w stanie, za pomocą jednej platformy, zaadresować ponad 

90% potrzeb i scenariuszy biznesowych - od prostych, o charakterze wspierającym działalność operacyjną, po 

złożone, o znaczeniu krytycznym dla ciągłości ich biznesu.

WEBCON BPS wybrało już ponad 650 firm i korporacji na całym świecie.

webcon.com

O WEBCON BPS

600 Stewart St., Suite 400

Seattle, WA. 98101

USA
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Dowiedz się, jak możemy pomóc twojej firmie w cyfrowej transformacji!

NAPISZ DO NAS

https://webcon.com
mailto:office%40webcon.pl?subject=

