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Η Πρόκληση

Η Αλλαγή

Τα Οφέλη

Με 50 εταιρικά επιβατικά οχήματα,
που ταξιδεύουν συνεχώς σε όλη την
Ελλάδα, τα έξοδα κίνησης ήταν ένα
σημαντικό κόστος για την εταιρία με
τεράστιες διαχειριστικές ανάγκες
σε καθημερινή βάση, τόσο για τους
οδηγούς των οχημάτων όσο και για τους
εμπλεκόμενους στην διαχείριση εξόδων
κίνησης.
Με κύριο γνώμονα την απλούστερη και
αποτελεσματικότερη διαχείριση των
εξόδων κίνησης, η AVON αναζήτησε
λύσεις που θα έδιναν ευελιξία και έλεγχο
συναλλαγών.

Σε συνεργασία με την Edenred, η AVON
Cosmetics εφάρμοσε τη λύση Ticket Car®
Fuel Card, η οποία σχεδιάστηκε ειδικά
για τις ανάγκες της εταιρίας αλλά και
του κατόχου, αφού φέρνει μαζί της την
ελευθερία επιλογών που παρέχει το ευρύ
δίκτυο πρατηρίων καυσίμων με το σήμα
της MasterCard, καθώς και τον απόλυτο
έλεγχο των εξόδων για την εταιρία, μέσω
της πλατφόρμας διαχείρισης “My Business Account”.

Με την εισαγωγή της λύσης Ticket
Car® Fuel Card επιτεύχθηκε απόλυτος
έλεγχος εξόδων και εξοικονόμηση
χρόνου με τη δυνατότητα ορισμού
κανόνων αυτόματης φόρτισης, ανά
χρήστη ή ομάδα. Ταυτόχρονα μέσω
του μεγάλου δικτύου της MasterCard, πολλαπλασιάστηκαν οι επιλογές
πρατηριών χωρίς να παρατηρούνται
πλεόν περιορισμοί. Τέλος, μέσω της
διαδικτυακής πλατφόρμας “My Account”,
ολόκληρος ο εταιρικός στόλος είναι
διαθέσιμος στην οθόνη ενός υπολογιστή
και οι κάτοχοι των καρτών έχουν 24ωρη
πρόσβαση στο διαθέσιμο υπόλοιπο και το
ιστορικό των συναλλαγών τους.

Ασφάλεια

Διαφάνεια

Ο μοναδικός κωδικός PIN χαρίζει
ξεγνοιασιά και ασφάλεια στις
συναλλαγές.

Θέτετε τους όρους συναλλαγών,
ελέγχετε, διασφαλίζετε και
παρακολουθείτε τη σωστή χρήση
της κάρτας.

“

Εύκολη και άμεση
παρακολούθηση
Αναλυτικές αναφορές με ένα click,
προσαρμοσμένες στις ανάγκες της
εταιρίας.

Με την Ticket Car® Fuel Card, τα εταιρικά έξοδα κίνησης έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα δεν έγινε καμία “έκπτωση” σε ότι αφορά
την ασφάλεια των συναλλαγών. Η διαδικασία είναι σίγουρα πιο απλή, και ο χρόνος που αφιερώνουμε σε κάθε επίπεδο, μειώθηκε αισθητά.
Τέλος η ικανοποίηση των κατόχων ήταν ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της αλλαγής αυτής.

“

Μιχάλης Παυλάκης, Senior Administration Officer

