
 FleetOnlineSolutions.  
 Řešení pro váš vozový park. 



Propojenější než kdykoli dříve 

Představujeme FleetOnlineSolutions

Proč FleetOnlineSolutions?

Online správa pneuhospodářství  
Propojenější, efektivnější 

Reporting a kontrola 
Historie servisů kliknutím
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Úkoly, které před vámi stojí 

 Naše řešení 

Máte-li pneuhospodářství  pro celý svůj vozový park pevně pod kontrolou, 
usnadňuje vám to podnikání a můžete se zaměřovat na to skutečně důležité. 
FleetOnlineSolutions je inovativní online systém řízení pneuhospodářství 
společnosti Goodyear, který propojuje naše servisní poskytovatele přímo s vašimi 
informacemi. To je zárukou špičkových služeb, které si zasloužíte, a rychlosti a 
efektivity, kterou vaše podnikání vyžaduje.           

Soustředit se na to, co je před vámi   

 Výhody pro vás 

Zvyšte efektivitu svého podnikání a výsledky se projeví ve vaší celkové bilanci. Využíváním FleetOnlineSolutions budete lépe 
napojeni na správu svého pneuhospodářství než kdykoli předtím a získáte okamžitý přístup k informacím o svém vozovém parku, 
a to kdykoli a kdekoli.
Kontaktujte zástupce společnosti Goodyear nebo se podívejte na www.goodyear.com/truck a zjistěte, jak mohou 
FleetOnlineSolutions napomoci úspěchu vašeho podnikání.

Stále stejné služby 
Správný servis ve správnou dobu  

Centralizované fakturování
Zjednodušená fakturace 
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Jak zajistit trvalé, efektivní služby pro celý váš 
vozový park? 

Vždy a okamžitě dostupné ucelené informace o 
vozovém parku  

Zvyšuje efektivitu služeb, snižuje prostoje 

Konzistentní služby vysoké úrovně  

Jak můžete ulehčit své administrativě?  

Jak udržovat stále stejné zásady pro 
pneuhospodářství v celé organizaci? 

Je náročné přijímat faktury za pneumatiky od 
různých poskytovatelů, zvláště jsou-li v nich 
různé ceny nebo jsou-li z různých zemí.    

Řešení na zakázku odpovídající vašim potřebám  

Šetří vám čas a peníze 

Nepřehlednost brání podrobně sledovat 
celkové náklady na pneumatiky.  

Online správa pneuhospodářství z jakéhokoli zařízení   

Práce na základě smlouvy pro jakékoli vozidlo a kdykoli

Stále stejné služby, ať jste kdekoli 

Napojuje servisní poskytovatele přímo na vaše 
pneuhospodářství a jeho zásady    

Automaticky zpracovávané faktury 

Sjednocené pro platby ve správné měně

Souhrnné hlášení v přehledném formátu 

Jednoduchý přehled historie servisů pomocí komplexní 
sady hlášení  

Efektivní služba omezující prostoje 

Rychlá a účinná reakce, aby mohla být vaše 
vozidla stále v provozu 

Jednoduchý měsíční výkaz 

Nižší náklady na administrativu

Lze využívat i jako nástroj pro ověření nebo 
schválení



Vyrobila společnost
Goodyear Dunlop Tyres Operations S.A.
0519/LUX_CZ

www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

PNEUMATIKY

SERVISNÍ 
SÍŤ

DOPRAVCE

TruckForce je rozsáhlá 
servisní síť společnosti 
Goodyear pro nákladní 
pneumatiky s více než 

2000 pobočkami po celé 
Evropě.

Ať už je váš business 
malý nebo velký, 

Goodyear Total Mobility 
je vždy na vaší straně.

Široká nabídka více 
než 400 prémiových 

nákladních a 
autobusových pneumatik 

a protektorů.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Multiple Life Concept

ŘEŠENÍ 


