FleetOnlineSolutions.
Riešenia pre váš vozový park.

Úlohy, ktoré pred vami stoja
Prepojenejšie než kedykoľvek predtým
Je náročné prijímať faktúry za pneumatiky od

Ako zabezpečiť trvalé, efektívne služby pre

rôznych poskytovateľov, najmä ak sú v nich

celý váš vozový park?

rôzne ceny, alebo ak sú z rôznych krajín.

Neprehľadnosť bráni podrobne sledovať

Ako môžete uľahčiť svojej administratíve?

celkové náklady na pneumatiky.

Ako udržiavať stále rovnaké zásady pre
pneuhospodárstvo v celej organizácii?

Naše riešenie
Predstavujeme FleetOnlineSolutions
Ak máte pneuhospodárstvo pre celý svoj vozový park pevne pod kontrolou,
uľahčuje vám to podnikanie a môžete sa zameriavať na to skutočne dôležité.
FleetOnlineSolutions je inovatívny online systém riadenia pneuhospodárstva
spoločnosti Goodyear, ktorý prepája našich servisných poskytovateľov priamo s
vašimi informáciami. To je zárukou špičkových služieb, ktoré si zaslúžite, a rýchlosti
a efektivity, ktorú vaše podnikanie vyžaduje.

Čo je FleetOnlineSolutions?

1

Online správa pneuhospodárstva
Prepojenejšia, efektívnejšia
Online správa pneuhospodárstva z akéhokoľvek zariadenia

Efektívna služba obmedzujúca prestoje

Práca na základe zmluvy pre akékoľvek vozidlo a
kedykoľvek

2

Reporting a kontrola
História servisov kliknutím
Súhrnné hlásenie v prehľadnom formáte
Jednoduchý prehľad histórie servisov pomocou
komplexného balíka hlásenia

Možno využívať aj ako nástroj na overenie
alebo schválenie
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Stále rovnaké služby
Správny servis v správnom čase
Stále rovnaké služby, nech ste kdekoľvek
Napojuje servisných poskytovateľov priamo na vaše

Rýchla a účinná reakcia, aby mohli byť vaše
vozidlá stále v prevádzke

pneuhospodárstvo a jeho zásady
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Centralizované fakturovanie
Zjednodušená fakturácia
Automaticky spracovávané faktúry

Jednoduchý mesačný výkaz

Zjednotenej pre platby v správnej mene

Nižšie náklady na administratívu

Výhody pre vás
Sústrediť sa na to, čo je pred vami
Zvýšte efektivitu svojho podnikania a výsledky sa prejavia vo vašej celkovej bilancii. Využívaním FleetOnlineSolutions budete
lepšie napojení na správu svojho pneuhospodárstva než kedykoľvek predtým a získate okamžitý prístup k informáciám o svojom
vozovom parku, a to kedykoľvek a kdekoľvek.
Kontaktujte zástupcu spoločnosti Goodyear alebo sa pozrite na www.goodyear.com/truck a zistite, ako môžu
FleetOnlineSolutions napomôcť úspechu vášho podnikania.

Vždy a okamžite dostupné ucelené

Riešenie na zákazku zodpovedajúce

informácie o vozovom parku

vašim potrebám

Zvyšuje efektivitu služieb, znižuje prestoje

Šetrí vám čas a peniaze

Konzistentné služby vysokej úrovne

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
PNEUMATIKY

Široká ponuka viac
ako 400 prémiových
nákladných a
autobusových pneumatík
a protektorov.

RIEŠENIA

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Multiple Life Concept

SERVISNÁ
SIEŤ
TruckForce je rozsiahla
servisná sieť spoločnosti
Goodyear pre nákladné
pneumatiky s viac ako
2000 pobočkami po celej
Európe.

DOPRAVCA

Nech už je váš biznis
malý alebo veľký,
Goodyear Total Mobility
je vždy na vašej strane.

Vyrobila spoločnosť
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
0719 / SK

www.goodyear.eu/truck

