
 FleetOnlineSolutions.  
 Your fleet solutions. 



Nagyobb kapcsolódás, mint valaha

A FleetOnlineSolutions bemutatása

Mi az a FleetOnlineSolutions?

Online abroncskezelés
Szorosabb kapcsolat, nagyobb hatékonyság

Jelentéstétel és engedélyezés
Szolgáltatási előzmények karnyújtásnyira
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 Az Ön kihívásai 

 Megoldásunk 

Flottája abroncskezelésének teljes körű irányítása segít Önnek, hogy 
gördülékenyen működjön vállalkozása, így figyelhet arra, ami tényleg fontos. 
A FleetOnlineSolutions a Goodyear innovatív online abroncskezelő rendszere, 
amely a szolgáltatókat közvetlenül összekapcsolja a flottaügyfél-információval. Ez 
garantálja az Ön által megérdemelt prémiumszolgáltatást azzal a gyorsasággal és 
hatékonysággal, amelyet vállalkozása megkíván.

Fókuszáljon az Ön előtt lévő útra

 Előnyök az Ön számára 

Tegye vállalkozását még hatékonyabbá és végül látni fogja az eredményét. A FleetOnlineSolutions használata azt jelenti, 
hogy Ön szorosabban kapcsolódik a flottája abroncskezeléséhez, mint valaha, mindezt azonnali hozzáféréssel az elérhető 
flottainformációkhoz bármikor, bárhol.
Keressen fel egy Goodyear tanácsadót, vagy látogasson el a www.goodyear.com/truck oldalra még ma és fedezze fel, hogyan 
segíthet vállalkozása sikerességében a FleetOnlineSolutions.

A szolgáltatások konzisztenciája
A megfelelő szolgáltatás a megfelelő időben

Központosított számlázás
Egyszerű számlázás
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Hogyan biztosít állandó, hatékony szolgáltatást 
flottája számára?

Azonnali, átfogó flottainformáció karnyújtásnyira

Maximalizálja a szolgáltatások hatékonyságát, 
minimalizálja az állásidőt

A szolgáltatások tartósan magas színvonala

Hogyan könnyíthetne az adminisztratív terheken?

Hogyan alkalmaz konzisztens abroncsszabályzatot 
szervezetében?

Kihívást jelent, amikor az abroncsszámlák 
különböző forrásokból érkeznek, és még 
nehezebb a helyzet, amikor különböző árakat 
tartalmaznak vagy különböző országokból 
származnak.

Egyedi megoldások az Ön igényeihez igazítva

Időt és pénzt takaríthat meg

A láthatóság hiányának köszönhetően nem 
egyszerű nyomon követni az abroncsok 
teljes költségét.

Online abroncskezelés bármilyen eszközről

Szerződéses munkák bármilyen járművel, bármikor

Konzisztens szolgáltatás bárhol

A szolgáltatók számára közvetlen összeköttetést biztosít a 
flottája abroncsszabályzatához

Automatikusan feldolgozott számlák

A megfelelő devizák egységes szerkezetben a fizetéshez

Összesített jelentések könnyen olvasható formában

Könnyedén áttekinthető szolgáltatási előzmények egy 
átfogó jelentéscsomag segítségével

A hatékony szolgáltatás csökkenti az állásidőt

Gyors, hatékony megoldás, hogy flottája

mozgásban maradhasson

Egyetlen havi kimutatás

Alacsonyabb adminisztrációs költségek

Jóváhagyási eszközként is használható



Gyártja:
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
1118/LUX_ENG

www.goodyear.eu/truck

GOODYEAR TOTAL MOBILITY

ABRONCSOK

SZERVIZ-
HÁLÓZAT

FLOTTA

A TruckForce a Goodyear 
kiterjedt tehergépkocsi-
abroncsokat szervizelő 
hálózata több mint 2000 
helyszínnel Európában.

Legyen vállalkozása 
akár nagy vagy kicsi, a 
Goodyear Total Mobility 

támogatja Önt.

Több mint 400 
tehergépkocsi-, 

busz-, valamint prémium 
új és újrafutózott 
abroncsválaszték.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions

ServiceLine24h
Többszörös élettartam 

koncepció

MEGOLDÁSOK


