FleetOnlineSolutions.
Twoje rozwiązania flotowe.

Twoje wyzwania
Bardziej połączone niż kiedykolwiek
Problematyczne może być otrzymywanie

W jaki sposób zapewniasz spójną i wydajną

faktur za opony pochodzących od różnych

obsługę całej floty?

dostawców, tym bardziej, gdy są w różnych
cenach lub z innych krajów.

Brak spójnego obrazu może utrudnić

Jak zmniejszyć obciążenie pracą administracyjną?

śledzenie całkowitych kosztów opon.

Jak utrzymać spójną politykę zarządzania
oponami w całej firmie?

Nasze rozwiązanie
Przedstawiamy FleetOnlineSolutions
Pełna kontrola nad zarządzaniem oponami Twojej floty pomaga firmie płynnie
działać, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co naprawdę się liczy.
FleetOnlineSolutions to innowacyjny internetowy system zarządzania oponami
Goodyear, który łączy naszych dostawców usług bezpośrednio z informacjami
o klientach floty. Zapewnia to najwyższą jakość usług, na którą zasługujesz, z
szybkością i wydajnością, jakiej wymaga Twój biznes.

Czym jest FleetOnlineSolutions?

1

Zarządzanie Oponami Online
Bardziej połączony, bardziej wydajny

Zarządzanie oponami online z dowolnego urządzenia

Wydajna usługa minimalizująca przestoje

Zakontraktowane prace przeprowadzone na dowolnym
pojeździe w dowolnym momencie

2

Raportowanie i Autoryzacja

Historia serwisu na wyciągnięcie ręki
Zsumowane raporty w łatwym do odczytania formacie
Łatwo przeglądaj historię swoich usług dzięki kompleksowemu pakietowi raportów

Może być używany jako narzędzie autoryzacji i
zatwierdzania

3

Spójność usług

Właściwa usługa we właściwym czasie
Konsekwentna obsługa gdziekolwiek jesteś
Łączy dostawców usług bezpośrednio z Twoją flotą

4

Szybka i skuteczna reakcja na utrzymanie
floty w ruchu

Scentralizowane rozliczanie
Fakturowanie stało się proste
Faktury przetwarzane automatycznie

Zapewnia jedno miesięczne zestawienie

Skonsolidowane w odpowiednie waluty do zapłaty

Zmniejszone koszty administracyjne

Korzyści dla Ciebie
Skup się na drodze przed Tobą
Zwiększ wydajność swojej firmy, a zobaczysz wyniki szybciej niż myślisz. Korzystanie z FleetOnlineSolutions oznacza, że jesteś

bardziej połączony z zarządzaniem oponami swojej floty niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki natychmiastowemu dostępowi do
informacji o flocie w dowolnym miejscu i czasie.
Porozmawiaj z konsultantem Goodyear lub odwiedź stronę www.goodyear.com/truck już dziś i odkryj, w jaki sposób
FleetOnlineSolutions może pomóc Twojej firmie odnieść sukces.

Natychmiastowe, kompleksowe informacje o
flocie na wyciągnięcie ręki

Maksymalizuj wydajność usług, minimalizuj
przestoje

Konsekwentnie wysokie standardy obsługi

Rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb

Oszczędza czas i pieniądze

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
OPONY

USŁUGI

Szeroki asortyment ponad
400 opon do samochodów
ciężarowych, autobusów
oraz opon klasy premium,
nowych i bieżnikowanych.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Koncepcja Wielu Żyć

SIEĆ
SERWISOWA
TruckForce to
rozbudowana sieć
serwisowa Goodyear,
która posiada ponad
2 000 serwisów w
całej Europie.

FLOTA

Niezależnie od tego czy
Twoja firma trasnportowa
jest duża, mała czy
średnia, rozwiązania
Goodyear Total Mobility są
do Twoich usług.
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