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DTC Media – Live gang OTM 3.0  

DTC Media heeft ons gevraagd om het onderhoud 

van de Online Taxatie Module (OTM) over te 

nemen en het platform door te ontwikkelen. 

Dagelijks voeren consumenten online een taxatie 

uit om bijvoorbeeld de inruilwaarde van hun 

occassion te bepalen. OTM verzorgt dat hele 

proces én toont achterliggende data voor dealers 

en merken uit de autobranche. Het platform 

wordt gebruikt door een groot aantal websites en 

er worden dagelijks honderden taxaties 

aangevraagd binnen OTM. Een project waar we 

trots op zijn.  

Over DTC Media  

 

DTC Media is specialist in automotive marketing 

en ontwikkelt campagnes voor auto-merken en 

dealers in Nederland.  

www.dtcmedia.nl   

Betrouwbaar platform  

De Online Taxatie Module was toe aan een update. Door de toename van het aantal gebruikers en de 
koppeling met bijvoorbeeld lead-management tools is OTM een kritiek systeem geworden voor de klanten 

van DTC. Daarom was de wens om, naast een verhoogde betrouwbaarheid en stabiliteit, ook het 
aanvraagproces te vereenvoudigen. Zo kunnen gebruikers in de toekomst nóg sneller een aanvraag 
indienen.  
 

“Bijzonder is dat we van een vast aantal stappen naar volledige vrijheid zijn gegaan in het aanvraagproces. 

Zo kan DTC dit proces nu voor klanten volledig op maat invullen.   

Zij kiezen zelf welke velden per stap terugkomen. Ook het overzetten van PHP 4 naar PHP 5 is een mijlpaal in 

dit project. Door kennis onder te brengen bij een klein en hecht team van developers waarborgen we 

bovendien de consistentie van het systeem. Daar kunnen de teams van beide partijen trots op zijn.” - Frank 

van Hest, Lead developer Webbouwers.  
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Succesvolle live-gang  

Al in het beginstadium van het project is besloten om via een 'agile-projectmanagement structuur' toe te 

werken naar de live-gang. Samen met het team van DTC zijn roadmaps uitgewerkt en is de ontwikkeling 

onderverdeeld in diverse sprints. Zo kan er tussentijds worden getest en bijgestuurd indien nodig. De nieuwe 

OTM 3.0 is stabieler, sneller en persoonlijk dan zijn voorganger. Op dit moment vinden er per dag honderden 

taxaties plaatst en ontvangen we positieve feedback van gebruikers. Daar zijn we trots op. Een aantal 

mijlpalen op een rij:  

 Tevreden klanten.  

De klant is koning. Dat geldt nu zeker bij DTC. Gebruikers van OTM hebben de mogelijkheid om het 

platform naar eigen wens aan te passen via de dealerlogin. Het systeem is betrouwbaarder dan ooit 

tevoren. 

 Betrouwbaarheid.  

Persoonsgegevens, klantdata en marketing-insights komen samen in de Online Taxatie Module 3.0. 

Daarmee vervult de applicatie een centrale functie in het business-model van de klanten van 

DTC. Die centrale functie zegt alles over het belang van de applicatie: betrouwbare data is 

essentieël.  

 Soepele migratie.  

Het overzetten van de oude data naar het nieuwe systeem is bij een project van deze omvang altijd 

een uitdaging. In slechts één nacht is uiteindelijk door twee teams alles gemigreerd.  

 Technische uitdaging.  

De complexiteit van de applicatie vereist vereist volledige inzet van het projectteam en consistentie 

in de code. Onze developers zijn die uitdaging aangegaan. 
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Prestaties 

Toekomstige campagnes zijn 

standaard afgestemd op de 

behoeften van klanten. Auto-

dealers en importeurs bepalen 

zelf hoe ze hun klanten 

stimuleren een occasion in te 

ruilen. Dat zorgt voor campagnes 

die beter aansluiten bij de 

doelgroep.  

 

Doelgroepen bereiken 

Aan de oplevering van het 

systeem ging een lang traject 

vooraf. In al die maanden is er 

intensief samengewerkt met het 

projectteam van DTC. 

Developers hebben binnenshuis 

bij Webbouwers gewerkt aan de 

ontwikkeling van OTM 3.0. Een 

partnership waar we trots op 

zijn. 

 

Samenwerking 

Na maanden lang ontwikkelen, 

overleggen en bijsturen was 

10 december de dag van de live-

gang eindelijk daar. Tijdens een 

nachtelijke marathon-sessie is 

alle data gemigreerd naar de 

nieuwe omgeving. En kon men 

na 2 uur alweer taxaties 

uitvoeren.  

 


