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Aplikacja IDS iAccount oferuje europejskim firmom
transportowym przełomowe opcje zarządzania paliwem

Dzięki zaawansowanej technologii dostarczanej przez IDS (International Diesel Service)
europejscy przewoźnicy oraz firmy transportowe mogą obecnie monitorować i zarządzać zużyciem
paliwa w całej flocie w czasie rzeczywistym.
To niezwykle korzystne rozwiązanie dla firm logistycznych poszukujących skutecznych sposobów
zarządzania paliwem oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie zarządzania zasobami.
Potencjalnie skorzystają również firmy produkcyjne oraz detaliści, którzy mogą liczyć na niższe koszty
transportu. Dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami, niższa będzie również emisja spalin.
Zużycie paliwa jest poważnym wyzwaniem dla firm zajmujących się transportem drogowym. Szacuje się,
że koszty te stanowią nawet do jednej trzeciej ich rocznych kosztów operacyjnych. Wahania cen ropy
naftowej w przeciągu ostatniej dekady sprawiły, że przewoźnicy jeszcze bardziej potrzebują możliwie
najlepszej technologii monitorowania zużycia paliwa w całej flocie.
Aplikacja iAccount dostarcza klientom IDS najbardziej zaawansowaną technologię dostępną w branży
paliwowej. Dzięki wygodnemu panelowi online, zespół zarządzający ma dostęp do informacji dotyczących
bieżącego położenia ciężarówek oraz ich wydajności paliwowej na obszarze całej Europy. Mechanizm
polega na przesyłaniu danych bezpośrednio z całej sieci, tym samym zapewniając nie tylko kontrolę nad
kartami paliwowymi, ale po prostu spokój: w jednym pakiecie przewoźnicy otrzymują precyzyjne
zarządzanie oraz najwyższej jakości bezpieczeństwo.
Jako jeden z wiodących dostawców usług paliwowych, IDS dostarcza swoim klientom elektroniczne karty

płatnicze dla kierowców – do wykorzystania na 600 stacjach znajdujących się na głównych drogach
tranzytowych na kontynencie. Obecnie, dzięki aplikacji iAccount, klienci IDS mogą nie tylko zdalnie
kontrolować poziom paliwa oraz zużycie kart przez kierowców (możliwe jest między innymi blokowanie i
odblokowywanie kart przez centralę, kontrolowanie liczby kart czy dostosowywanie limitów kart w całej
flocie), ale także monitorowanie oraz zarządzanie zużyciem niemal w czasie rzeczywistym. O działaniach
podejmowanych w aplikacji iAccount informowana jest natychmiast cała sieć. Obecnie, dzięki
unikalnemu poziomowi bezpieczeństwa centrale mogą „blokować” i „odblokowywać” możliwość
korzystania z danej stacji paliwowej, monitorować transakcje niemal w momencie ich dokonywania,
planować najbardziej opłacalne trasy, generować informacje finansowe oraz historię płatności czy dane
dotyczące kredytowania.
W skrócie, dzięki aplikacji iAccount, firmy przewozowe po raz pierwszy w historii mogą otrzymać pełny
obraz wydajności całej floty w dowolnie wybranym momencie.
Informacje otrzymane od klientów nie pozostawiają wątpliwości:
- Gdy wprowadziliśmy pierwszą wersję aplikacji iAccount, ciężko pracowaliśmy by przekonać klientów do
korzystania z niej – ale korzyści z korzystania z niej były tak oczywiste, że w ciągu roku wykorzystanie
aplikacji zwiększyło się czterokrotnie - wyjaśnia Christy Immens, IT Business Expert z IDS. - Jesteśmy
przekonani, że nowa wersja aplikacji iAccount z miejsca zostanie zaakceptowana przez klientów. Mamy
sygnały, że jest niemal perfekcyjna i rzeczywiście odpowiada na potrzeby przewoźników w całej Europie.
- Dla nas w IDS, nowa wersja aplikacji iAccount ma znaczenie strategiczne i jest kluczową częścią
zachowania naszej pozycji lidera na europejskim rynku dostawców kart paliwowych – dodaje Martijn
Hazebroek, Strategy & Markets Manager w IDS. - Dzięki tej technologii nasi klienci będą mogli precyzyjnie
zarządzać zużyciem paliwa, jednocześnie mając poczucie pełnego bezpieczeństwa. Aplikacja jest dostępna w
16 językach, jest najbardziej zaawansowanym produktem dostępnym na rynku, więc jesteśmy przekonani, że
będzie stanowiła wartość dodaną dla klientów przewożących towary na naszym kontynencie.
***
International Diesel Service (IDS) to przedsiębiorstwo realizujące potrzeby w zakresie tankowania paliw
firm zajmujących się długodystansowym i międzynarodowym transportem drogowym. Stacje IDS
znajdują się w kluczowych lokalizacjach takich jak przejścia graniczne czy główne ośrodki transportowe i
handlowe. Jest jednym z największych w Europie dostawców kart paliwowych. Sieć IDS obejmuje
600 stacji paliw strategicznie rozmieszczonych przy wszystkich głównych trasach drogowych w Europie i
oferujących konkurencyjne ceny. Każda stacja paliw IDS jest wyposażona w terminale do płatności
bezdotykowych, umożliwiające zarządzanie odległościami i monitorowanie floty za pośrednictwem
specjalnego serwisu internetowego — wszystko to jest częścią najlepszych na rynku rozwiązań IDS w
zakresie bezpieczeństwa. Stacje paliw są czynne przez całą dobę i są łatwo dostępne dla samochodów
ciężarowych.
International Diesel Service jest częścią Kuwait Petroleum International, spółki zależnej Kuwait Petroleum
Corporation, jednego z największych producentów ropy naftowej na świecie.
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