FleetOnlineSolutions:
megoldások az Ön flottájának.

Mi a FleetOnlineSolutions?

A FleetOnlineSolutions állandó kapcsolatot biztosít Ön és a szolgáltató között; biztosítva a
prémium szolgáltatói válaszadást az Ön által megkívánt gyorsasággal és hatékonysággal.

A FleetOnlineSolutions a Goodyear internet alapú abroncsmenedzsment rendszere,
amely teljes körű, azonnali és folyamatos hozzáférést biztosít az Ön flottája abroncsaival
kapcsolatos információkhoz. Továbbá, a Goodyear szolgáltatóit közvetlenül összekapcsolva
az Ön flottájának abroncsokra vonatkozó eljárásrendjével a FleetOnlineSolutions biztosítani
tudja, hogy minden, az Ön járművein elvégzett javítási munka az Ön által elvárt magas
színvonalnak és specifikációnak feleljen meg.

A FleetFirst program

A FleetOnlineSolutions egy internet alapú abroncsmenedzsment
eszköz, amely hozzáférést biztosít a flottájával kapcsolatos
információkhoz bármely eszközről, bárhol is van a világon. A
rendszer adatbázisa tartalmazza a járművekkel, helyszínekkel,
abroncsokra vonatkozó eljárásrenddel és a megállapodott
feltételekkel kapcsolatos részleteket, biztosítva, hogy a
szerződött munka bármely járművön bármikor elvégezhető
legyen; ezáltal maximalizálva a szolgáltatás hatékonyságát és
minimalizálva az állásidőt.

FleetOnlineSolutions része a FleetFirstnek,
a Goodyear páneurópai flottahatékonysági
szolgáltatás programjának.
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Internet alapú abroncsmenedzsment

Bejelentés és engedélyezés
Ha a Goodyear valamely szolgáltatója elvégezte a
munkát, a FleetOnlineSolutions egy könnyen olvasható
formátumban összegez és jelent minden tevékenységet.
Flottája abroncstörténete egy átfogó jelentési rendszer révén
visszanézhető, lehetővé téve az elemzést járművenként,
helyszínenként, szolgáltatónként. Ráadásul a rendszer
engedélyezési és jóváhagyási eszközként is használható
az egyedi szerviz munkák gyakoriságának kezelésére.
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A FleetFirst program szolgáltatások széles választékát
kínálja, amelyeket kifejezetten arra terveztek, hogy a
flottával rendelkező ügyfeleinket segítsék járműveik
hatékonyabb kezelésében.
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Bárhol is tartózkodik Ön és a járműve, a FleetOnlineSolutions
következetes abroncsszolgáltatásokat tesz lehetővé a teljes
flottában. A Goodyear szolgáltatóit közvetlenül összekapcsolva
az Ön flottája abroncsokra vonatkozó eljárásrendjével biztosítani
tudjuk a megfelelő szolgáltatást a megfelelő időben, hogy
járművei mozgásban maradjanak.

Központi számlázás
Amint a munka befejeződik, a FleetOnlineSolutions
automatikusan kezel minden számlát, a megfelelő pénznembe
váltja át őket, biztosítja, hogy a szolgáltató ki legyen fizetve,
Önnek pedig egy egyszeri, havi elszámolást küld - csökkentve
az adminisztrációs költségeket, és lehetővé téve, hogy Ön az Ön
előtt álló útra figyelhessen.
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Következetes szolgáltatás

A FleetFirst szolgáltatások egymáshoz kapcsolódnak,
így lehetővé teszik, hogy igényeinek megfelelő
megoldást válasszon.
A Goodyearnél tisztában vagyunk vele, hogy nincs két
egyforma üzleti vállalkozás, így nincs két egyforma
FleetFirst szolgáltatási csomag sem. Önnel együtt
dolgozva a FleetFirst szaktanácsadó megállapítja és
testre szabja az Ön igényeihez igazodó szolgáltatási
megoldást.
Bármilyen helyzetben legyen is Ön, a FleetFirst talál
rá megoldást, megszabadítva Önt a napi stressztől és
frusztrációtól, valamint lehetővé teszi, hogy Ön a sikeres
üzletvezetésre fókuszálhasson.

„A Goodyear FleetOnlineSolutions segítségével költséghatékonyan
tudjuk biztosítani tehergépkocsi-abroncsaink megfelelő
karbantartását. Az egyetlen kapcsolattartási pont és az abroncsokra
vonatkozó eljárásrend szerinti karbantartás garanciája minimalizálta
a járművek állásidejét, és segít a költséges hibák elkerülésében. A
minimális papírmunka és a jelentéstételhez való könnyű hozzáférés
szintén csökkentette az adminisztrációs költségeket, növelve ezzel
hatékonyságunkat.”
Chris Gerhardt, Estron Group
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