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Ticket Business Fuel:
Akaryakıt harcamalarını yönetmenin en avantajlı ve güvenli
yolu!
Ticket Restaurant yemek kartı ve kuponu ürünüyle sektöründe liderliğini
sürdüren Edenred Türkiye, Petrol Ofisi işbirliğinde sunduğu yeni hizmeti
« Ticket Business Fuel » ile firmaların akaryakıt harcamalarında maliyet avantajı
ve takip kolaylığı sunuyor.

Ön ödemeli kurumsal hizmetlerde dünya lideri Edenred, akaryakıt harcamalarının yönetimi üzerine
sahip olduğu global uzmanlığı ve Türkiye'nin lider akaryakıt, dağıtım ve madeni yağ şirketi Petrol
Ofisi işbirliği ile hizmete sunduğu « Ticket Business Fuel » çözümü sayesinde firmalara akaryakıt
harcamalarında maliyet avantajı ve tam kontrol sağlıyor. Ticket Business Fuel çözümünden araç
sayısı sınırı olmadan tüm firmalar yararlanabiliyor.
Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Ticket Business Fuel ile Edenred Türkiye’nin
firmaların seyahat giderlerini etkin bir şekilde yönetebilecekleri ilk çözümünü hizmete sunduklarına
dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Edenred Türkiye, Petrol Ofisi işbirliği ile yeni hizmetini
müşterilerine sunmaktan memnuniyet duymaktadır. Ticket Business Fuel çözümü ile firmalar şirket
araçlarının akaryakıt harcamalarını araç tanıma ya da akaryakıt kartı seçenekleri ile etkin bir şekilde
yönetebilecekler. Küçük ölçekli araç filolarına sahip KOBİ’leri hedeflediğimiz yeni hizmetimizle
firmalar, Türkiye çapında en yaygın istasyon ağından yararlanabilecekler.”

TICKET BUSINESS FUEL – Akaryakıt almanın en avantajlı yolu
Ticket Business Fuel çözümü ile firmalar, Petrol Ofisi AutoMatic Filo Yönetimi’nin geçerli olduğu
Türkiye çapındaki 1.900 istasyondan akaryakıt alımı yaparak akaryakıt harcamalarını kontrollü ve
verimli bir şekilde yönetme avantajı elde ediyor. Araç tanıma üniteleri veya akaryakıt kartları ile araç
sahiplerinin akaryakıt alımlarını gün veya harcama tutarı bazında sınırlandırabilen firmalar, tüm
harcamaların detaylı raporlarla kişi ya da departman bazında kontrol ve takibini yapabiliyor. Sadece
sisteme tanımlı araçlar için akaryakıt alımı yapılarak olası suistimaller önlenmiş oluyor.

TICKET BUSINESS FUEL – Akaryakıt almanın en kolay ve güvenli yolu
Nakit, kredi kartı gibi güvenlik riski taşıyan veya suistimallere açık ödeme yöntemlerine karşı güvenli
çözüm sunan Ticket Business Fuel ile çalışanlar araçlarından inmeden ve ödeme yapmadan akaryakıt
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alımını gerçekleştiriyor. Bu sayede çalışanlar, istasyonda ödeme yapma, fatura
alma, masraf fişi doldurma gibi bürokratik işlemlerle uğraşmak zorunda
kalmıyorlar.

TICKET BUSINESS FUEL – Akaryakıt harcamalarını takip etmenin en pratik yolu
Ticket Business Fuel’in gelişmiş akaryakıt takip ve raporlama sistemi
üzerinden firmalar harcamalarını detaylı olarak takip etmenin yanı sıra
grafiklerle desteklenen yönetim raporlarıyla akaryakıt alımını çok daha etkin
yönetebiliyor. Firmalardaki farklı yetki seviyelerine göre rapor içerikleri
düzenlenebilmekte, aynı zamanda sistemden fatura ve ödemeler de takip
edilebilmektedir. Takip sistemi kapsamında, araç bakım zamanlamaları, kasko
yenilemeleri, lastik değiştirme zamanlamaları gibi bir çok kriter bazında firmalar
gerekli takipleri kolaylıkla yapabilmektedir.
—

Edenred Global
Ticket Restaurant yemek kuponlarının yaratıcısı, ön ödemeli kurumsal hizmetlerde dünya lideri Edenred, çalışanların hayatını
kolaylaştıran ve kurumların etkinliğini artıran çözümler sunmaktadır. Kaynakların amacına uygun şekilde kullanımının sağlanmasıyla,
kurumlar bu çözümler aracılığıyla aşağıdaki alanlardaki uygulamalarını çok daha etkin yönetebilmektedir.

•

Çalışanlara sağlanan faydalar (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers, vb)

•

Harcama yönetimi (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom, vb.)

•

Teşvik ve ödüllendirme programları (Ticket Compliments, Ticket Kadéos, vb.)

Edenred aynı zamanda, sosyal yardım programlarının yönetilmesi konusunda kamu kuruluşlarını desteklemektedir.
NYSE Euronext Paris Borsası’na kote olan Edenred, 40 ülkede, 6.000 çalışan, özel ve kamu sektöründe yer alan 6100.000’e yakın
müşteri, 1.3 milyon üye kuruluş ve 38 milyon kullanıcısı ile faaliyet göstermektedir. 2012’de, %61’i gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu,
toplam 16.7 milyar euro ciroya ulaşmıştır.
Ticket Restaurant® ve Edenred’in diğer tüm program ve hizmetlerine ait markalar Edenred SA’nın tescilli markalarıdır.

OMV Petrol Ofisi
2012 yılında 20,2 milyar TL’lik satış geliri elde eden OMV Petrol Ofisi Türkiye’nin en büyük ikinci özel sektör şirketi konumundadır. OMV
Petrol Ofisi 2.200 akaryakıt istasyonu, 1 madeni yağ fabrikası, 11 akaryakıt, 3 LPG terminali, 25 havaalanı ikmal ünitesi ve 1,3 milyon
metreküpten fazla depolama kapasitesiyle Türkiye’nin lider akaryakıt dağıtım ve madeni yağ şirketidir.
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