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Online služby k OMV Business Card 

Kvalitná správa riadenia je základom úspechu v podnikaní. OMV online služby poskytova
né k OMV Business Card Vám k tomu dopomôžu. 

Ako každý úspešný podnikatel' potrebujete 
čo najjednoduchšie administratívne po
stupy pre sledovanie a kontrolu Vášho pod
nikania. OMV Business Card Vám poskytuje 
aplikáciu, ktorá Vám k tomu napomáha: 

OMV Fleet Online Services. Naviac máte k 
dispozícií OMV Fuel Navigator, ktorý Vám 
pomôže plánovať efektívne Vaše cesty a 
optimalizovať náklady na pohonné hmoty. 

Lepšia kontrola, rýchlejšia správa: OMV Fleet Online Services 

Úspešný manažér vozového parku využíva 
každú minútu k tomu, aby získal náskok 
pred konkurenciou. Vhodným nástrojom k 
tomuto cieru je OMV Business card, ktorá 
Vám ponúka rozhodovaciu výhodu. Inter
netová aplikácia OMV Fleet Online Servi
ces umožňuje online správu kariet, rýchly 
prehlad transakcií a management vozového 
parku. 

Náklady hrajú rolu: OMV Fuel Navigator. 

K OMV online aplikáciám pribudol nedávno 
ďalší užitočný nástroj, ktorým je OMV Fuel 
Navigator. Tento Vám pomôže pri plánovaní 
Vašich ciest a znižovaní nákladov za pohon
né hmoty. 

OMV Fleet Online Services: 
l> Redukuje čas a námahu so správou kariet 
~, Poskytuje rýchle potrebné informácie 
fi> Umožňuje vytvárať štatistiky a hodnote

nia 

~ Ukazuje na možnosti úspor 
~ Umožňuje komplexnú kontrolu 

OMV Fuel Navigator: 
~ Optimalizuje Vašu trasu 
~ Zobrazuje na zvolenej trase čerpacie sta

nice OMV a ROUTEX-4-TRUCKS 
~ Ukazuje OMV čerpaciu stanicu podľa 

vyhl'adávacích kritérií 
> Zobrazuje najvýhodnejšiu čerpaciu sta

nicu vrátane aktuálnych, individuálnych 
cien 

~ Kalkuluje stav nádrže a odporúča zastáv-
ky na tankovanie 

~ Kalkuluje náklady na pohonné hmoty 
> Informuje o predpokladanej dížke jazdy 
L-"'c Predkladá profily pre ďalšie plánovanie 



Správa kariet a vozového parku s OMV Fleet Online 
Services 

Využite výhody OMV Fleet Online Services vo svoj prospech. OMV Fleet Online Services 
Vám dáva náskok v zrýchlení administratívy a komplexnej kontrole vozového parku. 

Aktuálne údaje sú pre vás 

prístupné non-stop. 

Je to Jednoduché 
So službou OMV Fleet Online Services môže
te spravovaťVaše OMV karty jednoduchšie a 
kdekolvek. Využite cez internet rýchlo a poho
dlne všetky služby, ktoré aplikácie ponúkajú. 
E-mailom budete dostávať potvrdenia o pre
vedení požiadaviek zadaných do aplikácie. 

Údaje a informácie okamžite po ruke 
Zo svojho počítača máte neustále prístup k 
vyhodnocovaniu údajov o čerpaní pohon
ných hmôt, ďalších nákupoch na karty OMV 
alebo k prehl'adu fakturácie. Tá je k dispozícii 
k stiahnutiu vždy nasledujúci pracovný deň 
po vyúčtovaní. 

Objavte možnosti Vašich úspor 
Efektívne vyhodnotenie dát o tankovaní Vám 
pomôže pri analýze nákladov a ukáže mož
nosti ďalších úspor. 

Komplexná kontrola vozového parku 
Podrobný prehl'ad podl'a rôznych kritériíVám 
umožní ešte lepšiu kontrolu vozového parku. 
Môžete napríklad sledovať všetky transakcie 
Vašich vodičov počas posledných mesiacov 
a pomocou online zoznamu sa dozviete čo, 
kde a kým bolo nakúpené. Kedykolvek si 
môžete nechať zobraziťVaše faktúry. 

Prispôsobené Vašim potrebám 
Môžete si nastaviť Vaše uživaťel'ské rozpätie 
tak, aby Vám čo najlepšie vyhovovalo. Z po
nu ky OMV Fleet On line Services si vyberiete 
potrebné moduly a sami si nadefinujte úda
je, ktoré sú pre Vás dôležité. 

Jednoducho, bezpečne a porovnatelhe 
OMV Fleet Online Services spustíte pria
mo v internetovom prehliadači. Existuje 
vera možností, ako môžete výstupy z OMV 
Fleet Online Services integrovať do svojich 
systémov a ako ich lokálne ďalej spracovať 
prostredníctvom flexibilných úsekov (CSV, 
XML, PDF). Údaje sú uložené v systémoch 
OMV, ktoré sú zabezpečené proti výpadkom 
a sú pre Vás neustále k dispozicií. 



Vygenerovať, prehliadnuť, skontrolovať a vyhodnotiť údaje o transakciách môžete z 
Vášho počítača I'ahko a rýchlo - 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Vyberte si z týchto modulov a zostavte si vlastné nastavenie OMV Fleet Online Services. 

Modul 1: Správa kariet 
Buďte nezávislý a majte kedykoľvek prístup 
ku svojim OMV kartám. Tento modul Vám 
ponúka: 

1> Objednávku nových kariet 
t> Objednávku náhradných kariet 
[> Žiadosť o blokáciu karty alebo jej zrušenie 
1> Aktiváciu karty pre mýto v Rakúsku 
t> Správu nákladových stredísk 
1> Zmenu typu vozidla 

Naviac môžete vidieť, k akým službám je 
každá karta registrovaná. 

Modul 2: Informacie o transakciách 
Pozriete si lahko a rýchlo počet a druh 
transakcií, cestovné náklady vozidiel a spot
rebu pohonných hmôt. S týmto modulom 
máte naviac kontrolu nad limitom svojich 
kariet (jednotlivo alebo celkove) a máte tak 
kontrolu nad firemnými nákladmi. 

'> Prehl'ad transakcií spolu s mýtnym 
rc" Analýza vyúčtovaných a ešte nevyúčtova

ných transakcií 
ho. Analýzy transakcií (napr. niekol'konásobné 

transakcie alebo analýzy mimoriadnych 
hodnôt) 

1-.. Možnosť nastavenia kontroly limitov 
~-. Prehl'ad faktúr 
:> Analýzu spotreby 

Modul 3: Riadenie vozového parku 
Využite tento modul pre riadenie Vášho 
firemného vozového parku a nákladov s tým 
spojených. Získate podrobné analýzy a poža
dované údaje. 

1"." Správa vodičov a vozidiel (vrátane rozhra-
nia) 

t> Zadanie a správa nákladov na vozidlo 
1> Vyhodnotenie vozového parku 
i'-.. Prevádzkové náklady vozidiel 
b> Porovnanie nákladov na vozidlá 
:;> Priemerné hodnoty 
l), Analýzy mimoriadnych hodnôt 
~ Grafické vyjadrenie výsledkov 

vývoj priemernej spotreby na vozidlo. 



Trasy ciest, zastávky na čerpanie pohonných hmôt, ceny paliva: využite to, že budete 
presne vedieť, s čím môžete počítať. Ďalšie online aplikácie k Vašej OMV Business Card. 

Znižujte náklady - na každú vzdialenosť s OMV Fuel Navigator 

Pomocou OMV Fuel Navigator naplánuje
te trasu iba pomocou niekol'kých kliknutí 
myšou. Na zvolenej trase sa Vám objavia 
všetky čerpacie stanice OMV a ROUTEX-
4-TRUCKS. Ďalej bude pri každej čerpacej 
stanici uvedená aktuálna cena paliva podl'a 
Vašich individuálnych podmienok. OMV 
Fuel Navigator Vám poskytne všetky tieto 
služby po celej Európe. Hoci ste na cestách 
kdekol'vek, od Portugalska po Ukrajinu, od 
Švédska po Taliansko, vzdialenosti niesú 
pre obchod dôležité - náklady áno. 

Šetrí náklady: 
OMV Fuel Navigator naplánuje optimálnu 
trasu, vyberie najvýhodnejšiu čerpaciu sta
nicu a optimalizuje zastávky na tankovanie 
po celej Európe. 

Šetrí čas: 
OMV Fuel Navigator ukáže všetko - stačí len 
niekol'kokrát kliknúť: všetky čerpacie stanice 
OMV a ROUTEX-4-TRUCKS po trase, aktu
álne ceny paliva s Vašimi individuálnymi 
podmienkami, 

Je to jednoduché: 
OMV Fuel Navigator je priamo na internete 
pomocou použitia ktoréhokol'vek štandard
ného prehliadača. Stačí sa iba prihlásiť do 
systému a začať. 

Iba niekol'l<o krokov k perfektnému pláno
vaniu: 
Zadajte adresu http://fuelnavigator.omv, 
com alebo cez OMV Fleet Online Services: 
prihláste sa a začnite s OMV Fuel I\lavigator. 
Využite dve obrazovky pre množstvo vyhl'a
dávacích možností. 

Dve obrazovky, jedno kliknutie a máte výsle
dok, Na mape Európy uvidíte trasu, ktorú ste 
si zvolili, od začiatku cesty po ciel'ový bod, 
so všetkými detailmi, ktoré si môžete podl'a 
potreby I'ubovol'ne zväčšiť, Uvidíte informá
cie ako vzdialenosťv kilometroch alebo čas 
jazdy, cenu paliva a náklady na pohonné 
hmoty. OMV Fuel Navigator vyhl'adá vždy 
tú najvýhodnejšiu čerpaciu stanicu a vďaka 
tomu optimalizuje Vaše náklady. 




