FleetOnlineSolutions.
As soluções para sua frota.

Seus desafios
Mais conectado do que nunca
É difícil quando você recebe faturas de
Como você garante um serviço constante e

pneus de diferentes fornecedores, e ainda

eficiente em sua frota?

mais, se eles têm preços diferentes ou vêm
de outros países.

Como fazer o seu trabalho administrativo

A falta de visibilidade pode dificultar o

carregar menos pesado?

rastreamento do custo total dos pneus.

Como manter uma política consistente de
pneus na sua organização?

Nossa solução
FleetOnlineSolutions
Ter controle total sobre o gerenciamento dos pneus da sua frota ajuda a sua
empresa a funcionar sem problemas, para que você possa se concentrar no que
realmente importa. O FleetOnlineSolutions é o inovador sistema de gerenciamento
de pneus online da Goodyear que conecta as informações de nossos provedores
de serviços diretamente à frota. Isso garante o serviço premium que você merece,
na velocidade e com a eficiência que sua empresa exige.

O que é o FleetOnlineSolutions?
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Gestão de pneus online
Mais conectado, mais eficiente
Gerenciamento de pneus online de qualquer dispositivo
Trabalho contratado feito em qualquer veículo, a

Um serviço eficiente que minimiza o tempo de
inatividade

qualquer momento
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Relatórios e Autorizações
Histórico de serviço ao seu alcance
Relatórios resumidos em um formato fácil de ler
Analise facilmente seu histórico de serviços, por meio de
um conjunto completo de relatórios

Pode ser usado como uma ferramenta de
autorização e aprovação
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Consistência do serviço
O serviço certo no momento certo.
Serviço consistente onde quer que você esteja
Vincule os prestadores de serviços diretamente com a

Resposta rápida e eficiente para manter sua frota
em movimento

política de pneus da sua frota
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Faturamento centralizado
Faturamento simplificado
Faturas processadas automaticamente

Fornece apenas uma declaração mensal

Consolidado nas moedas corretas para pagamento.

Redução de custos administrativos

Vantagens para você
Concentre-se no que está por vir
Torne seu negócio mais eficiente e você verá os resultados nos benefícios. O uso do FleetOnlineSolutions significa que você
está mais conectado do que nunca ao gerenciamento de pneus em sua frota, com acesso instantâneo às informações da frota
disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar.
Fale com um consultor da Goodyear ou visite www.goodyear.com/truck hoje mesmo e descubra como o FleetOnlineSolutions
pode ajudar seu negócio a ter sucesso.

Informações completas e no ato da frota na

Soluções customizadas que atendem às

ponta dos dedos

suas necessidades

Maximize a eficiência do serviço, minimize o
tempo de inatividade

Altos padrões de serviço

Economizando tempo e dinheiro

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
PNEUS

SOLUÇÕES

Uma gama de mais
de 400 pneus novos e
recauchutados para
camiões e ônibus.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Conceito Multividas.

REDE DE
SERVIÇOS

A TruckForce é a extensa
rede de serviços de
pneus para camiões da
Goodyear, com mais de
2.000 pontos em toda a
Europa.

FROTA

Seja seu negócio grande
ou pequeno, a Goodyear
Total Mobility está
sempre ao seu lado.
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