Külföldön is nyitottak a webáruházak az innovatív magyar termékkereső megoldásra

Eredményesen zárult a Prefixbox és a BaConsult Kft. ÖKO_16 kódszámú, Innovációs ökoszisztéma
építése (STARTUP) című inkubációs projektje, ami a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
támogatásával valósulhatott meg. Az együttműködés keretében az eCommerce termékkereső megoldást
fejlesztő Prefixbox számos új funkcióval tudta kiegészíteni innovációját, hogy az megfeleljen a piaci
igényeknek, és nemzetközi szinten is ígéretes kapcsolatokat tudott megalapozni.
A fejlesztések eredményeként sokkal gyorsabb lett a kereső megoldások integrációja az ügyfelek
webáruházába – a folyamat most mindössze 1-2 napot vesz igénybe a korábbi több hét helyett. A kereső
analitika riportok továbbfejlesztésével részletesen mérhetővé váltak a keresési modulok, így már napi
szinten követhető a belső kereső teljesítményének változása. A kereső megoldások skálázhatóságán is
sikerült javítani, a rendszer többszörös ügyfélméret mellett is megbízhatóan működik, olyan napokon is,
mint a Black Friday, amikor akár 15-szörös terhelésnek van kitéve egy átlagos naphoz képest. Az egyik
leglátványosabb eredmény pedig a keresés relevanciájának növelése a szinonímák kezelésének
fejlesztésével: az új, nagy pontosságú prediktív szinoníma javaslatok előállításával a 0-találatos keresések
aránya több ügyfélnél is 30%-ról 3%-ra csökkent, ami jelentős és azonnali bevétel növekedést jelent a
webáruházak számára.
A pályázat másik fontos célkitűzése a közepes és nagy méretű e-kereskedő ügyfelek számának
növelése és a külföldi terjeszkedés előkészítése volt. A projekt keretében lehetőség nyílt számos
nemzetközi szakmai konferencián való részvételre és ezeken előadás tartására, így részletesebb képet
kaphattunk a piacról és a konkurenciáról is, melyeknek köszönhetően javítani tudtunk a termék
versenyképességén. Mindezek által jelentősen javult a cég helyzete a magyar és a lengyel piacokon is, az
USA-ban és az Egyesült Királyságban is sikerült új potenciális partnerekkel kapcsolatba lépni, és
előrehaladott tárgyalások folynak belga, orosz, román, török és görög cégek képviselőivel, amelyek mind
azt mutatják, hogy bőven van kereslet a Prefixbox megoldásaira a nemzetközi piacokon is.
A projekt összköltsége 58,730,840 Ft, a támogatás összege 46,984,672 Ft, a támogatott pályázat
kódszáma BACON_ÖKO_16-2017-0002.

