FleetOnlineSolutions:
Uw vloot oplossingen.

FleetOnlineSolutions levert een constante verbinding tussen u en uw serviceprovider, waarborgt
een premium service met de snelheid en doeltreffendheid die u nodig heeft.

Wat is FleetOnlineSolutions?
FleetOnlineSolution is het online banden management systeem, dat u direct, duidelijk en
continue toegang geeft tot informatie over de banden van uw vloot. Bovendien worden door
het rechtstreeks koppelen van de Goodyear’s service providers aan de vloten alle services
aan uw voertuigen uitgevoerd conform de hoogste standaarden en volgens de specificaties
zoals u die kan verwachten.

Het FleetFirst programma

FleetOnlineSolutions is een online banden managementtool.
Hiermee heeft u toegang tot uw vloot gegevens vanaf
elk apparaat, waar in de wereld u ook bent. De database
bevat details van de voertuigen, locaties, bandenbeleid en
overeengekomen voorwaarden, om ervoor te zorgen dat
gecontracteerd werk kan worden uitgevoerd op een voertuig,
op elk gewenst moment; met als doel de serviceefficiëntie te
maximaliseren en de stilstand van het voertuig minimaliseren.

FleetOnlineSolutions maakt deel uit van Goodyear’s
Pan-Europeese FleetFirst service programma.
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Online banden management systeem

Rapportage en goedkeuring
Wanneer het werk is uitgevoerd op een voertuig door een
dienstverlener van Goodyear, zal FleetOnlineSolutions dit
samenvatten en rapporteren in een gemakkelijk te lezen
format is. U kunt vervolgens de geschiedenis inzien door
middel van een uitgebreide rapportage, met daarin een
analyse per voertuig, locatie of dienstverlener. Bovendien,
kan het systeem dienen als een goedkeuringstool voor het
beheren van de frequentie van de specifieke dienst.
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Het FleetFirst programma beschikt over een scala
aan diensten die speciaal zijn ontworpen om onze
vlootklanten te helpen hun voertuigen efficiënter
te beheren.
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Waar u ook bent, waar uw truck ook is, FleetOnlineSolutions
zorgt voor consistente bandenservice binnen uw vloot. Met
de link tussen het Goodyear netwerk van dienstverleners en
het bandenbeleid van uw vloot, zijn wij in staat om u de juiste
service te bieden op het juiste moment, om uw voertuigen op
de weg te houden.

Centrale facturatie
Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, verwerkt
FleetOnlineSolutions automatisch elke factuur; voegt de
werkzaamheden samen in de juiste munteenheid om ervoor te
zorgen dat uw dienstverleners worden betaald. U ontvangt een
maandelijkse gespecificeerde rekening. Hierdoor worden de
administratieve kosten verlaagd, waardoor u zich kunt focussen
op uw core-business.
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Service consistentie

De verschillende FleetFirst diensten versterken elkaar
en u kunt de oplossing kiezen die het best past bij
uw behoeften.
Bij Goodyear weten wij dat uw bedrijf uniek is.
Daarom hebben wij geen gestandaardiseerde
FleetFirst pakketten. Samen met u zal onze
FleetFirst consultant een oplossing voorstellen
die past bij uw behoeften.
Wat uw situatie ook is, FleetFirst heeft een
oplossing en neemt uw dagelijkse stress en
frustratie weg op gebied van banden(onderhoud)
management. Zo kunt u zich volledig richten op
een succesvolle bedrijfsvoering.

“Met Goodyear’s FleetOnlineSolutions kunnen we ervan verzekerd
zijn dat onze truckbanden goed worden onderhouden op een
kostenefficiënte manier. Door het hebben van 1 aanspreekpunt
en een duidelijk bandenbeleidsplan, is de downtime van onze
voertuigen geminimaliseerd. FleetOnlineSolutions helpt ons te
voorkomen dat er kostbare fouten worden gemaakt. Minimaal
papierwerk en een gemakkelijke toegang tot rapportages heeft tot
bijkomend voordeel dat de administratiekosten verlaagd worden
en de effectiviteit verhoogd wordt.”
Chris Gerhardt, Estron Group
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