
 
 

Autokaupan globaali ohjelmistokumppani CDK etsii partnereita suomalaisyrityksistä – 

Vantaalla infotilaisuus 4.6. 

 

 

CDK Global, Inc (Nasdaq, CDK) on globaali autoteollisuuden ohjelmistotoimittaja, jolla on 
toimintaa yli 100 maassa ja noin 30 000 autokauppa-asiakasta. Yhtiöllä on vahva jalansija myös 
Suomessa, ja noin 80 työntekijää Vantaalla ja Oulussa.  CDK on käynnistänyt kansainvälisen 
Partner-ohjelman, ja on erityisen kiinnostunut löytämään partnereita Suomesta.  Yritys on 
avannut poikkeuksellisesti jälleenmyyjien toiminnanohjausjärjestelmänsä (DMS) myös muille 
teknologiayrityksille API-teknologian kautta. 
 
Sanna Anderssonin mukaan Suomessa on paljon maailmanluokan ohjelmisto-osaamista, muun 
muassa myynnin- ja CRM-järjestelmissä. CDK järjestää Hämeenkylän kartanossa 4.6. 
infotilaisuuden kaikille yhteistyöstä kiinnostuneille. 
 
”Autoliikkeillä ja koko autoteollisuudella on todella nopean muutoksen aika edessä. Seuraavan 
sukupolven ajoneuvot yleistyvät sekä autojen omistusmallit ja myyntikanavat muuttuvat. 
Samaan aikaan esimerkiksi Kaukoidässä avautuu uusia markkinoita autoteollisuudelle”, 
maajohtaja Sanna Andersson CDK:lta sanoo ja jatkaa: 
 
”Kaikkien näiden muutosten ytimessä on nopea tekninen muutos. Autokaupalta tämä edellyttää 
teknologian ja tiedon aiempaa parempaa hyödyntämistä sekä entistä paremmin keskenään 
keskustelevia tietojärjestelmiä.” 
 
CDK on valinnut ensimmäisenä alan yrityksenä Yhdysvaltojen ulkopuolella strategiakseen 
avoimen alustan. Yhdysvalloissa CDK:lla on ollut Partner-ohjelma jo kymmenen vuoden ajan, 
missä sillä on 400 partneria ja 600 kolmansien osapuolten tuottamaa sovellusta.  
 
”Nyt tuomme Partner-ohjelmamme myös Eurooppaan, ja uskon, että suomalaisyrityksillä voisi 
olla paljon annettavaa globaalille yrityksellemme. Samalla voimme tarjota suomalaisyrityksille 
merkittäviä kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia”, CDK:n Partner Account Manager Troels 
Meyer toteaa. 
 
Tavoitteena parempi ostokokemus 
 
Troels Meyerin mukaan auton ostajat odottavat nykyään samanlaista kokemusta kuin 
hankkiessaan tavaroita maailman johtavista verkkokaupoista. Kuluttajien toiveena on, että 
heidän verkossa näkemänsä auto on varastossa, kun he menevät liikkeeseen. Samoin kuluttajat 
olettavat, että auton omistussuhteen vaihtuessa, he eivät saa enää vanhaan autoonsa liittyvää 
viestintää. Nämä odotukset eivät kuitenkaan aina täyty. 
   
”Autotraderin tekemän selvityksen mukaan 72 % kuluttajista vierailisi autoliikkeessä 
useammin, jos auton ostokokemusta parannettaisiin. Olemme luoneet Partner-ohjelmamme, 
jotta voisimme auttaa asiakkaitamme vastaamaan entistä paremmin muuttuviin 
asiakastarpeisiin yhdistää teknologia saumattomasti”, Troels Meyer toteaa. 
 
CDK:n kansainvälinen Partner-ohjelma kerää eri sovellukset yhteen avoimen alustan kautta, 
mikä mahdollistaa integraation CDK DMS -tuotteiden kanssa. 
 



”Haluamme tarjota monipuolisen valikoiman ratkaisuja, joita jälleenmyyjät voivat integroida 
CDK DMS:äänsä – aina varaston seurannasta myyntitietojen synkronointiin, sähköiseen 
dokumentointiin ja digitaaliseen markkinointiin. Avoimen alustan ansiosta erilaiset 
tietojärjestelmät pystyvät toimimaan saumattomasti ohjelmistojemme kanssa”, Troels Meyer 
toteaa. 
 
Kaikkien CDK:n kansainväliseen Partner-ohjelmaan tulevien yritysten on käytävä läpi 
sertifiointiprosessi. Euroopassa Partner-ohjelmassa mukana on jo 15 yritystä, kuten Isosta-
Britanniasta enquiryMAX, Dealerweb, eDynamix, SalesMaster sekä Italiasta Smilenet ja 
Esosphera. 
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Tietoja CDK Globalista 
CDK Globalin (Nasdaq: CDK) on maailman johtava integroitujen tietotekniikan ja digitaalisten 
markkinointiratkaisujen toimittaja autoteollisuudelle ja autokaupalle. Yhtiön liikevaihto on yli 2 
miljardia dollaria. CDK Global keskittyy tarjoamaan palvelua koko autoteollisuuden 
myyntiketjun läpi ja tarjoaa ratkaisuja autoteollisuuden päämiehille ja autojen jälleenmyyjille 
yli 100 maassa ympäri maailmaa. Yrityksen järjestelmät ovat käytössä noin 30 000 
autoliikkeessä ja lähes kaikilla auton valmistajilla. CDK:n ratkaisut automatisoivat ja yhdistävät 
kaikki jälleenmyynti- ja ostoprosessin vaiheet aina kohdennetuista digitaalisista mainonta- ja 
markkinointikampanjoista ajoneuvojen myyntiin, rahoitukseen, vakuuttamiseen, varaosien 
toimittamiseen, korjaamiseen ja huoltoon. Käy osoitteessa cdkglobal.com. Lisätietoja CDK 
Globalista cdkglobal.com 
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