FleetOnlineSolutions.
Rešitve za vaš vozni park.

Vaši izzivi
Bolj povezani kot kadarkoli doslej
Težavno je, če računi za pnevmatike

Kako zagotoviti zanesljive in učinkovite

prihajajo od različnih dobaviteljev in

storitve za vaš celoten vozni park?

izvajalcev, še bolj, če vsebujejo različne
cene ali so celo iz drugih držav.
Pomanjkanje preglednosti lahko oteži

Kaj narediti, da vam bo administrativno delo

sledenje skupnim stroškom v zvezi s

manj v breme?

pnevmatikami.

Kako ohraniti dosledno politiko v zvezi s
pnevmatikami v celotni organizaciji?

Naša rešitev
Predstavljamo FleetOnlineSolutions
Celovit nadzor nad upravljanjem pnevmatik vašega voznega parka pripomore, da
vaš posel teče gladko in se lahko osredotočite na tisto, kar je resnično pomembno.
FleetOnlineSolutions je Goodyearov inovativen spletni sistem upravljanja pnevmatik,
ki neposredno povezuje naše izvajalce storitev in podatke o kupcu – voznem parku.
S tem imate zagotovljene vrhunske storitve, kakršne si zaslužite, izvedene hitro in
učinkovito, kot zahteva vaš posel.

Kaj je FleetOnlineSolutions?

1

Spletno upravljanje pnevmatik
Bolj povezano, bolj učinkovito

Spletno upravljanje pnevmatik z vsake naprave
Pogodbena dela, izvedena na katerem koli vozilu, ob

Učinkovite storitve v največji meri skrajšajo
čas izpadov

vsakem času

2

Poročanje in avtorizacija

Zgodovina storitev vselej na dosegu
Povzetek poročil v lahko berljivem formatu
Enostaven pregled vaše zgodovine storitev s pomočjo
celovitega niza poročil

Lahko se uporablja kot orodje za avtorizacijo
in odobritev

3

Doslednost storitev

Prava storitev ob pravem času
Zanesljive storitve, kjerkoli se nahajate
Izvajalcem storitev omogoča neposredno povezavo do

Hiter in učinkovit odziv, da bodo vozila vašega
parka ostala v gibanju

politike vašega voznega parka glede pnevmatik

4

Centralizirano fakturiranje
Preprosto izdajanje računov
Avtomatska obdelava računov

Zagotovljen je en sam, mesečni obračun

Izdani so v ustrezni valuti za plačilo

Nižji administrativni stroški

Prednosti za vas

Osredotočate se lahko na cesto, ki je pred vami.
Vaše poslovanje je bolj učinkovito, kar bo razvidno iz končnih rezultatov. Z uporabo FleetOnlineSolutions boste bolj povezani z
upravljanjem pnevmatik vašega voznega parka kot kadarkoli doslej in imeli boste takojšen dostop do informacij o voznem parku,
ki bodo na voljo kadarkoli in kjerkoli.
Še danes se pogovorite z Goodyearovim svetovalcem ali obiščite www.goodyear.com/truck in odkrijte, kako lahko
FleetOnlineSolutions pripomore k uspehu vašega podjetja.

Takojšnje, celovite informacije o voznem parku

Zagotovljene storitve, prilagojene vašim

vselej na dosegu

potrebam

Maksimalna učinkovitost storitev, minimalni čas
izpadov

Zanesljive storitve po najvišjih standardih

Prihranek časa in denarja

GOODYEAR TOTAL MOBILITY
PNEVMATIKE
Celovit izbor več
kot 400 novih in
obnovljenih pnevmatik
za tovornjake in
avtobuse.

Proactive Solutions
FleetOnlineSolutions
ServiceLine24h
Koncept več življenj.

SERVISNA
MREŽA

TruckForce je
Goodyearova obsežna
mreža storitev,
povezanih s tovornimi
pnevmatikami, z več kot
dva tisoč lokacijami po
vsej Evropi.

VOZNI PARK

Naj bo vaše podjetje
veliko ali majhno,
Goodyear Total Mobility
vam vselej stoji ob strani.

Izdelano v
Goodyear Dunlop Tyres Operations S.A.
0719/SLO

www.goodyear.eu/truck

REŠITVE

