Klientská sekce UTA:
Vítáme Vás – jsme tu pro Vás nonstop!
Váš klíč k jednoduché a rychlé správě Vašich služeb.
Klientská sekce UTA je Vaším centrálním přístupem ke všem
online službám společnosti UTA. Nonstop, 7 dní v týdnu, můžete odkudkoliv online jednoduše a rychle vyřídit Vaši žádost. Naše výkonné
servery zajišťují odolnost proti výpadkům a pracují nezávisle na dostupnostech, časech a otvíracích dobách – a především bez čekání.
Šetřete čas, úsilí a papír a objednávejte si kdykoliv servisní karty, dálniční známky a mýtné boxy. Nebo si zobrazte různé analýzy a zprávy,
abyste svůj vozový park řídili ještě lépe. Můžete měnit své UTA zákaznické údaje a stahovat si online své podklady pro vyúčtování.

!

Vaše výhody:
• Praktické a přehledné uspořádání
• Nonstop k dispozici
• Ochrana heslem
• Kompatibilita s jakýmkoliv počítačem
• Flexibilní systém práv a rolí
• Úspora papíru
• Bezplatné používání
• K dispozici ve 12 jazycích

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Ochrana heslem, šifrování HTTPS, zrcadlení dat a speciální systém brány Firewall zajišťují, že všechna data jsou
přístupná pouze Vám.
Vy se pak prostřednictvím flexibilního přiřazení práv a rolí rozhodnete, jaké věci se budou ve Vaší firmě moci provádět online a kdo je bude moci provádět.
Můžete pro Vaši firmu stanovit administrátory, kteří pak nastaví, jaké sekce budou pro vybrané zaměstnance přístupné.
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Jaké možnosti máte
v Zákaznické sekci UTA?
Jak to funguje?
Jako zákazník společnosti UTA obdržíte automaticky své přístupové údaje e-mailem nebo poštou (uživatelské jméno a heslo). Změňte si z bezpečnostních důvodů ihned po Vašem prvním přihlášení své heslo.
Na stránku přihlášení se dostanete buď přes www.uta.com nebo přímo zadáním adresy www.uta.com/servicecenter. Pokud byste zapomněli své
heslo, můžete si ho tam znovu vyžádat.

Jaké služby jsou Vám k dispozici?
Objednávání a blokování
Reagujte flexibilně na své potřeby a objednejte si nové tankovací karty a mýtné boxy kdykoliv, když se rozšíří Váš vozový park:
• Objednávání a blokování tankovacích karet
• Objednávání a blokování mýtných boxů
• Objednávání elektronických eurovinět

Limity a použitelnost tankovacích karet
Určete si sami, jak se karta smí při tankování používat a předejděte tím zneužití:
• Počet transakcí za den
• Maximální částky na transakci a/nebo den
• Omezení pro určité země
• Časy použití

Elektronická faktura UTA
Rychlá, flexibilní, ekologická:
• Stahování podkladů pro vyúčtování UTA v originálu
• Přehled všech předchozích vyúčtování UTA

Vyhledávač stanic UTA
Plánujte si své trasy napříč Evropou –
UTA je vždy nablízku:
• Všechny stanice UTA
• Informace o cenách
• Plánování trasy
• Mýtný kalkulátor
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Řízení vozového parku

Varování a upozornění

Máte vždy přehled o svém vozovém parku:
• Software pro řízení vozového parku UTA Drive & Save®
• Elektronická kontrola řidičských průkazů

Sami si rozhodnete, jaké upozornění chcete dostávat –
máte sami kontrolu:
• Nové podklady pro vyúčtování
• Nastavení limitů

Analýzy a reporty
Zobrazte si kdykoliv aktuální reporty, abyste neustále měli
přehled o číslech týkajících se Vašeho vozového parku:
• Report oprodejích a obratu
• Analýza pro ochranu proti zneužití karet
• Analýza maximálního tarifu („Tarif le plus cher“, TLPC)
ve Francii
• Stahování Vašich dat pro vyúčtování

Správa kmenových dat
Zakládejte nové uživatele a spravujte svá kmenová data
a přístupová práva:
• Kmenová data
• Uživatelé
• Přístupová práva

Jaké jsou technické předpoklady?
Používejte vždy aktuální verzi Vašeho operačního systému a Vašeho internetového prohlížeče. Ujistěte se, že máte aktivovaný program Javascript
a soubory Cookies.
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Z a účelem bezpečnosti Vašich dat se připojení do Zákaznické sekce UTA navazuje prostřednictvím spojení https.
Toto spojení https rozpoznáte v liště URL Vašeho internetového prohlížeče.

Máte otázky k Zákaznické sekci UTA?
Vaše kontaktní osoba je Vám k dispozici pro veškeré dotazy týkající se Zákaznické sekce UTA – neváhejte zavolat!
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