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Operációs 
hatékonyságjavítás
a MOL kúthálózatában





Digitalizáció szükséges feltételei

Digital strategy

Digital & Business Leadership

Technology

Human competence

Use cases

Proof of concept



Mitől függ a digitalizáció sikeressége?

“Ma a magyarországi vállalatok digitalizációs törekvésében 
nem a technológia jelenti a korlátot, hanem a szervezet 
változási képessége, a változási képesség sebessége”

➔ Magas szinten elfogadott stratégiai cél

➔ Megfelelő üzleti use case-ek

➔ Üzleti és technológia kompetenciák

➔ Lépésenkénti megvalósítás

➔ Agilis team

➔ Célok és visszamérés Si
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Elvek a gyakorlatba ültetve. 
MOL Digital Factory



MOL Digital Factory

1. RETAIL

3. MOBILITY

Becoming a true 
consumer goods retailer

Increasing our share in the 
consumers' spending for 

mobility services

Personalizing and enhancing 
the convenience of  customer 

interactions

Improving internal operations 
through leveraging data

2. DIGITAL 
FACTORY

UPSTREAM

DOWN-
STREAM

GAS 
MIDSTREAM

CONSUMER 
SERVICES



Mindez az adatok oldaláról

Data Lake

Self-service 
reports

Artificial 
Intelligence

Transactional 
data

Financial 
data

External
data

Customer 
data

Digital 
data

Master 
data

Dark side: 
Implementing 
the Data Lake

Sunny side: 
Leveraging the 
Data Lake for 
creating 
business value

Analytics

Change Management



Közösen megvalósított projekt scope

~#400 HU
~#200 RO

Operációs hatékonyság 
növelés

Egységes Efficiency KPI

ML modell

Döntéstámogató dashboard



Digital team

Technology team Business team

United Consult
Outsourced competence

Projekt szervezet

PMBA

BAPM DEDS

QA

QA BL BE



Nehézségek

Accountok, hozzáférés

Adatminőség

Python in prod

Élesítés

Hogyan szállíts olyan megoldást, amely új 
megközelítést ad és képes az operatív csapat 

mindennapi munkájába beépülni.



Megvalósítás 

Station efficiency

1. SeS efficiency KPI

2. Megérteni a szórást befolyásoló 
tényezőket

3. Prediktív modell (XGB) az elvárt 
efficiency-re

   

4. Potenciál azonosítás (elvárt - tény 
hatékonyság) 

5. Action → sales potenciál, dedikált sales 
action. költség racionalizáció stb.

6. Dashboard a visszamérésre, nyomon 
követésre



“Frontend”



“Backend”

● Retail tranzakciós 
adatbázis

● ODS, CDS

● Business layer

● Analytical Data Set 
(ADS)

● Kutanként, havonta 
~250 attribútum

● Leíró és származtatott 
adatok

● Prediktív ML model

● Dashboard view

● Operativ layer 

● Summary layer 



IT works better when
we are UNITED

www.thebigdataplatform.hu

Fodor Szabolcs
Lead Data Scientist

slack: #sponsors-united-consult

http://www.thebigdataplatform.hu/cdp
https://www.facebook.com/unitedconsult/
https://www.linkedin.com/company/united-consult-k2-kft/
https://www.datandroll.hu

