FleetOnlineSolutions:
filo çözümleriniz.

FleetOnlineSolutions nedir?
FleetOnlineSolutions, Goodyear’ın filonuzun lastikleri hakkında kapsamlı,
anında ve sürekli bilgiler sağlayan internet tabanlı lastik yönetimi sistemidir.
FleetOnlineSolutions ayrıca filonuzun lastik politikası ile Goodyear’ın servis
sağlayıcıları arasında bağlantı kurarak araçlarınıza yapılan tüm servis işlemlerinin
yüksek standartta ve sizin beklediğiniz özelliklerde olmasını sağlar.

FleetOnlineSolutions, sizinle servis sağlayıcınız arasında sürekli bir bağlantı sağlar; böylece her ihtiyaç
duyduğunuzda hızlı, verimli ve üst düzey bir servis hizmeti alırsınız.

FleetFirst programı

FleetOnlineSolutions, dünyanın neresinde olursanız olun,
herhangi bir cihazdan filo bilgilerinize erişim sağlayan internet
tabanlı bir lastik yönetim sistemidir. Bu sistemin veritabanında
araçların, lokasyonların, lastik politikalarının ve anlaşmaya varılan
hükümlerin detayları bulunur. Böylece sözleşme kapsamındaki
işlemler tüm araçlarda her zaman yapılabilir, hizmet verimliliği
maksimum düzeye çıkar ve aracın hizmet dışı süresi en aza iner.

FleetOnlineSolutions Goodyear’ın Avrupa çapında
uyguladığı filo verimliliği programı FleetFirst’ün bir
parçasıdır.
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İnternet tabanlı lastik yönetimi
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Bir Goodyear servis sağlayıcı aracınızda bir işlem tamamladığı
zaman, FleetOnlineSolutions kolay okunur bir biçimde her bir
işlemi özetler ve size rapor eder. Araca, lokasyona veya servis
sağlayıcıya göre analizler yapabileceğiniz geniş kapsamlı
bir raporlama programı aracılığıyla filonuzun lastik servis
geçmişini gözden geçirebilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak
bu sistem, özel servis işlemlerinin sıklığını yönetmek için bir
yetkilendirme ve onaylama aracı olarak da kullanılabilir.

L
İTİK ASTİK
ASIN
I İZL

Raporlama ve yetkilendirme

Y
RAP ÖNETİM
ORL
AMA
SI

FleetFirst, filo müşterilerimizin filolarını daha verimli
şekilde yönetmesini sağlayan bir hizmetler dizisidir.
Tüm FleetFirst hizmetleri birbirleriyle bağlantılıdır,
böylece ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü seçebilirsiniz.

Hizmet sürekliliği

Merkezi faturalama
Her bir işlem tamamlandığında, FleetOnlineSolutions fatura
süreçlerini otomatik olarak gerçekleştirir; tüm faturalar doğru
kurda değerlendirilir ve herhangi bir işlem yapmanıza gerek
kalmadan servis sağlayıcılarınıza tek bir aylık hesap ekstresi
ile ödeme yapabilirsiniz. Böylece yönetim giderleriniz düşer ve
sadece yolunuza odaklanırsınız.
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Kamyonunuz ve kendiniz nerede olursanız olun,
FleetOnlineSolutions ile tüm filonuz için sürekli lastik servis
hizmeti alabilirsiniz. Filonuzun lastik politikası ile Goodyear’ın
servis sağlayıcıları arasında bağlantı kurarak doğru hizmeti
doğru zamanda sunabilir ve araçlarınızın sürekli hareket halinde
kalmasını sağlayabiliriz.

Goodyear’da hiçbir işin bir diğeriyle aynı
olmadığını çok iyi biliriz; bu nedenle hiçbir
FleetFirst paketi asla bir diğeriyle aynı olmaz.
Sizinle birlikte çalışan FleetFirst danışmanı
ihtiyaçlarınıza uygun bir hizmet çözümü
tanımlar ve özel olarak tasarlar.
Durumunuz ne olursa olsun FleetFirst onu
kapsamı içine alır, sizi gündelik stresten,
uğraşılardan uzaklaştırır ve sadece işinize
odaklanmanızı sağlar.

“Goodyear’ın FleetOnlineSolutions hizmeti sayesinde kamyon
lastiklerimize uygun maliyete doğru bakımın yapılmasını sağlıyoruz.
Tek bir iletişim noktasına ve lastik politikası bakım garantisine sahip
olmak, araçlarımızın hizmet dışı kalma sürelerini en aza indirmekle
kalmıyor, aynı zamanda yüksek maliyetli arızaları da önlemeye
yardımcı oluyor. Evrak işlerinin büyük ölçüde azalması ve raporlama
araçlarına erişimde sağlanan kolaylık da yönetim maliyetlerimizi
düşürüp verimliliğimizi artırdı.”
Chris Gerhardt, Estron Group
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