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ARVAL LANSEERAA TOTAL FLEET -PALVELUN
Arvalin julkaisema Total Fleet -palvelu on leasingautojen hallintaa helpottava
verkkotyökalu. Palvelu kokoaa strategisesti tärkeät ajokaluston seurannan mittarit
samaan paikkaan.
Autoleasingyritys Arvalin julkaiseman Total Fleet -palvelun avulla autokannan hallinnasta vastuussa olevat
henkilöt saavat kokonaiskuvan ajokaluston tilasta. Total Fleet on tarkoitettu asiakkaille, joilla on useampi
toimittaja autoasioissa. Palvelu kerää koko autokannan tiedot samaan paikkaan, vaikka yrityksellä olisi
sopimus usean leasingyrityksen kanssa. Kolmannen osapuolen ylläpitämä palvelu varmistaa myös sen,
että tieto on vain yrityksen omassa käytössä.

PALVELU ON ENSIMMÄINEN VASTAAVA LEASINGTOIMIALALLA
Kun käytössä on usea erillinen järjestelmä, tietoa joudutaan keräämään eri paikoista päätöksentekoa varten.
Total Fleet -palvelu ratkaisee tämän ongelman ja pitää riippumattoman järjestelmätoimittajan ansiosta
autokannan tiedot vain yrityksen omassa käytössä.
Total Fleet -palvelu kokoaa sähköisesti autokannasta kattavan näkymän, joka perustuu neljään keskeiseen
KPI-mittariin.
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Ajokalusto: käytössä olevat ajoneuvot ja tilaukset
Kulut: sopimusten kokonaiskulut ja niiden kehitys
Käyttö: sopimusehdot ja sopimusten erot
Ympäristö: hiilidioksidipäästöt ja hiilijalanjälki

Total Fleet -palvelu tulee saataville paikallisille ja kansainvälisille asiakkaille Arval-konsernin kaikissa
toimintamaissa vuoden 2017 aikana.
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"Palvelu on erittäin tervetullut ja edistyksellistä asiakkaan näkökulmasta. On hienoa, että strategiset
kumppanimme kuuntelevat tarpeitamme. Toivottavasti sekä loppuasiakkaat että leasingala laajemmin
hyötyvät tästä kehityksestä. Lisäarvo ajokannan hallintaan tulee raportoinnin helpottumisesta, tiedon
yhtenäistämisestä sekä läpinäkyvyydestä koko toimialan sisällä”, kertoo palvelun pilottivaiheeseen
osallistunut Arvalin asiakas.
"Meidän tehtävämme on vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja tuottaa heille lisäarvoa", Philippe
Bismut, Arvalin toimitusjohtaja kommentoi.
"Total Fleet -palvelu on tarkoitettu jokaiselle asiakkaalle, joka työskentelee useamman autotoimittajan kanssa
ja haluaa vapauttaa hallintahenkilöstöä ylimääräisestä työstä ja tarjota heille mahdollisuuden keskittyä
kaluston kokonaisvaltaiseen analysointiin”, Bismut jatkaa.
TURVALLINEN STANDARDIRATKAISU
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Total Fleet täyttää kaikki kilpailulainsäädännön ja tietosuojalain vaatimukset. It-kumppani ylläpitää ja hallinnoi
palvelua. Palvelun tilaaja voi antaa sidosryhmille oikeuden ajokalustoon liittyvän tiedon syöttämiseksi
järjestelmään, mutta Arvalilla tai muilla kuin palvelun tilaajalla ei ole pääsyä raportteihin tai ajokannan
kokonaisnäkymään.
Total Fleet -palvelun käyttö edellyttää yrityksen ajokannan hallinnan yhteistyökumppaneilta tiedon
toimittamista. Arval on tätä varten tehnyt ohjeistuksen tarvittavasta tiedosta, joka on saatavilla markkinoilla
olevista raportointivälineistä. Tällä varmistetaan, että analysoitava tieto on oikeaa.
MAHDOLLISUUS YHDISTÄÄ MARKKINAA
"Arval uskoo, että asiakkaat hyötyisivät toimialan yhteisestä ratkaisusta ja on kiinnostunut keskustelemaan
muiden leasingyritysten kanssa siitä, miten alustasta muodostettaisiin alan yhteinen palveluratkaisu”, Bismut
sanoo.
Total Fleet -palvelu tulee saataville myös Element-Arval-Global Alliancen asiakkaille. Yhdysvaltojen Elementasiakkaat ovat toivoneet palvelua jo aikaisemminkin.
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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 6 400 työntekijää 28 eri maassa.
Arvalin leasingautokalustoon kuuluu jopa 1 028 142 ajoneuvoa ympäri maailman (joulukuu 2016).
www.arval.com
Element-Arval Global Alliance
Element-Arval Alliancessa on kolme miljoonaa ajoneuvoa 50 maassa. Edut asiakkaalle syntyvät globaalista asiantuntijuudesta,
tietotekniikan kehityksen hyödyntämisestä, globaalista raportoinnista, yhtenäistetystä palveluntarjonnasta sekä helposta
yhteydenpidon toimintamallista. The Element-Arval Global Alliance on vanhin ja johtava strategisen ajokannan hallinnan toimija
maailmassa.
www.elementarval.com
BNP Paribas
BNP Paribas toimii 74 maassa ja sillä on yli 190 000 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.
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www.bnpparibas.com
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