
Wyzwania Klientów
Jako przedsiębiorcy zgodzą się Państwo, że informacja na 
temat wszystkich pojazdów znajdujących się w trasie jest 
bardzo ważna. Dlatego potrzebne jest łatwe i skuteczne 
rozwiązanie służące do pobierania danych, śledzenia 
transakcji i przede wszystkim do natychmiastowego 
reagowania o każdej porze.

Flota Państwa pojazdów przemierza co dzień całą Europę, w coraz trudniejszym i bardziej złożonym 
środowisku biznesowym. Poprzez system OMV Fleet Online Services oferujemy Państwu doskonałe 
narzędzie do zarządzania kartami OMV – zapewniamy informacje w czasie rzeczywistym 24 godziny 
na dobę, w całej Europie.

Korzyści dla Klientów w skrócie
3  Redukcja nakładu pracy i kosztów

Za pomocą systemu Fleet Online Services (FOS) mogą 
Państwo o każdej porze i na swoim komputerze zarządzać 
zdalnie wszystkimi danymi zapisanymi na karcie OMV. 
Dzięki temu zmniejszają Państwo koszty administracyjne i 
mogą niezależnie od czasu i miejsca zarządzać swoją fl otą. 
W przejrzystej formie otrzymają Państwo dostęp do m.in.:
– Wszystkich transakcji w czasie rzeczywistym
–  Maksymalnych i pozostałych do wykorzystania limitów 

kart
 – Wszystkich dokumentów księgowych
 – Analiz kosztów

3  Wysoki stopień bezpieczeństwa i elastyczności 
–  System Fleet Online Services (FOS) do zarządzania 

fl otą jest zdalnie połączony z każdą europejską stacją 
paliw w Europie akceptującą kartę OMV. Daje to 
Państwu możliwość kontrolowania użytkowania karty 
w czasie rzeczywistym

 –  Możliwość sprawdzania i zmieniania indywidualnych 
limitów kart ze skutkiem natychmiastowym

 –  Możliwość zamówienia, usunięcia, zablokowania 
i odblokowania karty w zależności od Państwa potrzeb

 –  Możliwość otrzymywania drogą mailową automatycz-
nych powiadomień dotyczących aktualnych limitów 
kredytowych lub potwierdzenia wszystkich transakcji 
zawartych dnia poprzedniego

3  Dostęp do Informacji w czasie rzeczywistym w całej 
Europie, 24 godziny na dobę
Karta OMV jest akceptowana w około 2.000 stacjach 
paliw OMV i 17.000 stacjach paliw ROUTEX (Aral, BP, 
ENI, OMV i Statoil) w 29 krajach europejskich. Jako 
posiadacze karty OMV mają Państwo dostęp do informacji 
zawartych na kartach paliwowych w czasie rzeczywistym, 
o każdej porze i w każdym miejscu.

Nasze rozwiązanie
Specjalnie dla Państwa opracowaliśmy system Fleet Online 
Services (FOS) do zarządzania fl otą (FOS) jako odpowiedź 
na Państwa potrzeby. Karta OMV jest akceptowana przez 
około 2000 stacji paliw OMV i 17.000 stacji paliw ROUTEX 
w całej Europie. Nasz system umożliwia przeprowadzenie 
skutecznej kontroli wszystkich transakcji dokonywanych 
przez Państwa kierowców w czasie rzeczywistym i oferuje 
zaopatrzenie w paliwo w całej Europie.

Karta OMV – System Fleet Online 
Services (FOS) do zarządzania fl otą
Maksymalna kontrola i minimalne nakłady

OMV Commercial



System Fleet Online Services (FOS) do zarządzania fl otą daje Państwu wgląd w informacje dotyczące 
wszystkich lub poszczególnych kart, włącznie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi prostego 
eksportu danych i ich dalszego przetwarzania. Dostępne informacje:

Wprowadzone przez Państwa zmiany będą od razu obowiązywały na 
wszystkich stacjach paliw.

Zarządzanie kartami OMV 

3  Numer karty i numer rejestracyjny pojazdu
3 Data upływu ważności karty
3  Geograficzny zakres obowiązywania karty

(krajowy/międzynarodowy)
3 Kod serwisowy (Limit zakupów) 
3 Status karty (aktywna, zablokowana, unieważniona)
3 Informacje o Miejscu Powstawania Kosztów (MPK)

1. Znajdź kartę

2.  Wybierz kartę w polu kontrolnym 
znajdującym się po lewej stronie 
listy kart

3. Kliknij „Pokaż pozostałe limity”

4.  Sprawdź limity maksymalne i pozostałe 
środki

5.  Zidentyfi kuj karty i limity, które chcesz 
zmienić

6.  Kliknij przycisk „Zmień limit” danej 
karty

7.  Przesuń pasek w kierunku pożądanej 
liczby lub wpisz liczbę bezpośrednio 
w polu edycji

8.  Zatwierdź wprowadzone dane przez 
podwójne kliknięcie przycisku „OK”

Dzięki systemowi Fleet Online Services (FOS) do zarządzania fl otą mają Państwo wgląd w limity swoich kart oraz 
możliwość ich zmiany w wciągu kilku sekund:

„FOS czyni wiele aspektów zarządzania fl otą dużo łatwiejszymi. Możemy 
kontrolować komputerowo wszystkie dane naszych autobusów . To ułatwia 
pracę, oszczędza koszty i daje nam przewagę nad pozostałymi konkurentami.”

Opinia klienta – Blaguss Reisen GmbH

Zarządzanie fl otą Blaguss Reisen GmbH

International:

info.omvcardsales@omv.com
+43 1 40440 26026

OMV Refi ning & Marketing GmbH

Trabrennstraße 6 – 8
1020 Wiedeń, Austria

info.omvcardsales@omv.com 
0810 240 220
+43 1 40440 26026
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eksportu danych i ich dalszego przetwarzania. Dostępne informacje:


