10.01.2018

TIEDOTE

ARVALIN URAAUURTAVALLE AUTOKANTARATKAISULLE
TUNNUSTUSTA KANSAINVÄLISESSÄ KILPAILUSSA
Järjestyksessään 20. Fleet Europe -kokoontuminen huipentui 6. joulukuuta pidettyyn
palkintoseremoniaan Estorilissa, Portugalissa. Arval oli mukana kilpailussa johtavalla
Integral Fleet -raportointityökalullaan, joka lanseerattiin aiemmin tänä vuonna. Integral Fleet
on ensimmäinen strateginen verkkoraportointialusta asiakkaille, jotka työskentelevät
useiden täyden palvelun leasingtarjoajien kanssa.
Arvalille jaettiin palkintoseremoniassa tunnustusta yrityksen työstä viedä täyden palvelun leasingala uudelle
tasolle. Yrityksen asiantuntijuus keräsi kiitosta tilaisuuteen saapuneilta muilta alan toimijoilta. Tuomaristo
koostui kansainvälisistä fleet managereista eli organisaatioiden autokannoista vastaavista henkilöstöitä.
Tuomaristo painotti arvioinnissa erityisesti ratkaisuja, jotka helpottavat autokannan hallinnointia
kansainvälisellä tasolla.

Tunnustusta maailmanlaajuisesti
Kansainvälisen Fleet Industry Award -kilpailun finaalipaikka nostaa Arvalin tunnettuutta alan innovatiivisena
johtajana. Kilpailukategoria, jossa Arval oli mukana, on suunniteltu tuomaan näkyvyyttä alan edelläkävijöille,
jotka suunnittelevat koko alaa mullistavia työkaluja, tuotteita ja palveluja. Kilpailukategoriassa toiseksi tullut
Arvalin Integral Fleet keräsi tunnustusta etenkin siitä, että se tukee fleet managereita autokannan
hallinnoinnissa ja helpottaa heitä saavuttamaan tavoitteita.

Integral Fleet on ainutlaatuinen ratkaisu
Koko alalle standardina toimiva data on helposti ladattavissa asiakkaan leasingtarjoajan kautta Integral Fleet
-palveluun. Tämä vapauttaa Arvalin asiakkailta aikaa, kun autokantatietoja ei tarvitse kerätä useista lähteistä.
Asiakkaiden saatavilla on myös täysin kustomoitava autokannan 360-näkymä. Integral Fleet auttaa
strategisessa päätöksenteossa ja huomioi kaikki autokantaan liittyvät tärkeimmät osa-alueet, huolimatta siitä
miltä palveluntarjoajalta palvelu on hankittu.
”Asiakkaamme olivat jo pitkään toivoneet tällaista työkalua, mutta sen toteuttaminen ei ollut aikaisemmin
teknisesti mahdollista. Nyt voimme kerätä ja hallinnoida dataa erittäin turvallisessa ja asiakasystävällisessä
ympäristössä. Arval toimii mielellään muutoksen johtajana, ja kutsuu kaikki muutkin alan toimijat osallistumaan
hankkeeseen, jonka keskiössä on asiakkaan hyöty”, Bart Beckers, Arvalin Chief Commercial Officer,
kommentoi palvelua.
Arval julkaisi palvelun alan ensimmäisenä toimijana, ja se toimii lähtökohtana koko kansainväliselle
markkinalle.
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Arval
Vuonna 1989 perustettu Arval on kansainvälisen BNP Paribas -pankin tytäryhtiö. Arval on täyden palvelun
autoleasingyritys, joka hallinnoi kaikenkokoisia yritysautokantoja. Arval huolehtii asiakasyritystensä
autokannan hallinnasta räätälöityjen ratkaisujen avulla. Asiakasyritys voi optimoida työntekijöidensä
liikkuvuuden ja ulkoistaa kaikki ajoneuvokaluston hallintaan liittyvät riskit. Arvalin asiantuntijaneuvontaa ja
laadukasta palvelua tarjoavat yrityksen yli 6 500 työntekijää 29 eri maassa. Arvalin leasingautokalustoon
kuuluu jopa 1 028 142 ajoneuvoa ympäri maailman (joulukuu 2016).
www.arval.fi
BNP Paribas
BNP Paribas toimii 74 maassa ja sillä on yli 192 000 työntekijää, joista 146 000 Euroopassa. BNP Paribas
menestyy hyvin kahdella ydinalueellaan: yleispankkitoiminnassa ja -palveluissa (sisältäen kotimarkkina-alueet
ja kansainväliset rahoituspalvelut) sekä yritys- ja sijoituspankkitoiminnassa. Euroopassa sillä on neljä
kotimarkkina-aluetta (Belgia, Ranska, Italia ja Luxemburg). BNP Paribas Personal Finance on johtava
kuluttajalainojen myöntäjä. BNP Paribas on laajentamassa integroitua yleispankkitoimintaansa Välimeren
alueella, Turkissa ja Itä-Euroopassa, ja sillä on laaja verkosto Yhdysvaltojen länsiosassa. Myös yritys- ja
investointipankkina sekä kansainvälisissä rahoituspalveluissa BNP Paribas on Euroopan johtavien pankkien
joukossa, ja sillä on vahva edustus Amerikoissa sekä vakaata ja nopeasti kasvavaa toimintaa Aasian ja
Tyynenmeren alueella.
www.bnpparibas.com
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