
 FleetOnlineSolutions.  
 Soluțiile pentru flota dumneavoastră. 



Mai conectat ca niciodată

FleetOnlineSolutions

Ce este FleetOnlineSolutions?

Management online al anvelopelor
Mai conectat, mai eficient

Raportare și autorizare
Istoricul operațiunilor
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 Provocările flotei 

 Soluția noastră 

A avea controlul complet asupra managementului anvelopelor flotei vă ajută afacerea 
să funcționeze fără probleme, astfel încât să vă puteți concentra asupra a ceea ce 
contează cu adevărat. FleetOnlineSolutions este sistemul inovator de management al 
anvelopelor, care conectează direct furnizorii noștri de servicii cu informațiile despre 
clienții flotei. Acest lucru asigură serviciul premium pe care îl meritați, cu viteza și 
eficiența pe care o necesită afacerea dvs.

Concentrează-te pe drumul ce urmează

 Beneficii 

Eficientizați afacerea și veți vedea rezultatele. Cu ajutorul FleetOnlineSolutions veți fi mult mai conectat la sistemul de 
management al anvelopelor și veți avea acces instant la informațiile despre flotă.
Contactați un reprezentant Goodyear sau accesați www.goodyear.com/truck pentru a descoperi cum FleetOnlineSolutions vă 
poate ajuta afacerea.

Nivel constant de servicii
Serviciul potrivit la momentul potrivit

Facturare centralizată
Facturare simplă
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Cum asigurați un serviciu consistent și eficient în 
cadrul flotei dvs.?

Acces rapid la informații legate de flota 
dumneavoastră

Maximizează eficiența și reduce timpul de 
așteptare

Servicii la standarde înalte

Cum puteți diminua munca administrativă?

Cum mențineți o politică consistentă privind anvel-
opele, în întreaga organizație?

Este o provocare când facturile de anvelope 
provin de la diferiți furnizori, cu atât mai mult 
dacă sunt la prețuri diferite sau din alte țări.

Soluții care se potrivesc nevoilor dvs.

Economisiți timp și bani

Lipsa de vizibilitate asupra flotei poate duce 
la dificultăți în urmărirea costului total a unei 
anvelope.

Management online al anvelopelor de pe orice dispozitiv

Servicii contractate efectuate pe orice vehicul, în orice moment

Același nivel de serviciu, oriunde te-ai afla

Conectează furnizorii de servicii la politica anvelopelor flotei 
dumneavoastră

Facturi procesate automat

Consolidat în moneda corespunzătoare pentru efectuarea 
plății

Rapoartele sintetizate într-un format ușor de citit

Revizuiți cu ușurință istoricul de service prin rapoarte 
complete

Un serviciu eficient minimizează timpul de 
așteptare

Răspuns rapid și eficient pentru a vă menține flota 
în mișcare

O singură factură trimisă lunar

Costuri de administrare reduse

Poate fi folosit ca instrument de autorizare și 
aprobare
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GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ANVELOPE

REȚEA DE 
SERVICII

FLOTĂ

TruckForce este 
rețeaua Goodyear 
pentru servicii de 

anvelope, cu peste 
2000 de locații în 

Europa.

Indiferent de 
dimensiunea flotei, 

Goodyear Total 
Mobility este lângă 

dumneavoastră.

O gamă de peste 400 
de anvelope premium 

noi și reșapate de 
camion și autocar.
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FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

SOLUȚII


