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Tankpasadministratie
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derdelen registreert u bij het serviceproject. U plaatst eenvoudig

bestellingen en houdt gemakkelijk de artikelprijzen up-to-date
Clearing
Ook clearing verloopt volautomatisch. Als een klant bij een
direct starten.
ander tankstation tankt, ‘weet’ het systeem dit dankzij de
koppelingen met partners. FuelVision zet vervolgens een
inkoopfactuur klaar én stuurt de factuur naar de klant.

Passen
Het begint bij het maken van de passen. Met FuelVision zijn de
pasprinters aan te sturen. Met een druk op de knop staan de
naam, het adres en de overige gegevens op de microchip van
de pas. Via FuelVsion activeer je vervolgens de pas.
Kassasysteem
Dankzij de koppeling met het kassasysteem zijn alle
transacties op de tankpas in te zien. FuelVision toont wat
iemand pint en hoe vaak iemand langskomt. Maar ook of
iemand tóch heeft geprobeerd te tanken terwijl zijn tankpas
is geblokkeerd en of iemand drie keer de verkeerde pin heeft
ingetoetst.

De registratie van de uren en de gebruikte materialen kan zeer eenvoudig online met behulp van bijvoorbeeld een tablet of mobiele telefoon.
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