Het exclusieve UTA domein
Van harte welkom – altijd bereikbaar
Uw sleutel tot een eenvoudig en snel zelfbeheer.
Het exclusieve UTA-domein is uw centrale toegang tot alle UTA online-diensten. Waar u ook bent, u kunt 7 dagen per week, 24 uur per
dag uw verzoeken eenvoudig en snel online afhandelen. Onze beschikbare servers bieden betrouwbaarheid en werken onafhankelijk
van beschikbaarheid, uur- of openingstijden - en in het bijzonder zonder wachttijden.

!

Bespaar tijd, moeite en ook papier en bestel uw servicekaarten, vignetten en tolboxen. Of bekijk analyses en rapporten, om uw wagenpark nog beter te beheren. U kan uw UTA klantengegevens veranderen en uw factuur documenten online downloaden.

Uw voordelen:
• Praktisch en overzichtelijk
• 24 uur bereikbaar
• Beschermd met een wachtwoord
• Te gebruiken met elke pc
• Flexibel rechten- en rollensysteem
• Papierbesparend
• Gratis
• Verkrijgbaar in 12 talen

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Paswoordbescherming, https-versleuteling, spiegeling van de gegevens en een speciaal firewallsysteem zorgen
ervoor dat alle gegevens alleen voor u toegankelijk zijn.
Met flexibele rechten-en roltoebedeling beslist u zelf wie wat online mag doen in uw onderneming. U kan administrators voor uw bedrijf vastleggen,
die bepalen welke domeinen voor bepaalde medewerkers toegankelijk zijn.
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Welke mogelijkheden zijn er in het exclusieve
UTA domein?
Hoe werkt het?
Als UTA-klant krijgt u automatisch uw persoonlijke toegangsgegevens per e-mail of per post (gebruikersnaam en paswoord). Gelieve veiligheidshalve direct na de eerste login uw paswoord te wijzigen.
U bereikt de loginpagina ofwel via www.uta.com ofwel direct via www.uta.com/servicecenter. Wanneer u uw paswoord bent vergeten, kan u daar
een nieuw paswoord aanvragen.

Van welke diensten kunt u gebruik maken?
Bestellen en blokkeren
Reageer flexibel op nieuwe uitdagingen en bestel nieuwe tankkaarten en tolboxen wanneer uw wagenpark groter wordt:
• Tankkaarten bestellen en blokkeren
• Tolboxen bestellen en blokkeren
• Elektronische Eurovignetten bestellen

Tankkaartlimieten en beschikbaarheid
U beslist zelf hoe de de kaart bij het tanken gebruikt mag worden, zo voorkomt u misbruik:
• Aantal transacties per dag
• Maximum bedrag per tankstation en/of dag
• Beperking qua land
• Gebruikstijden

UTA e-invoice
Snel, flexibel, milieuvriendelijk:
• Download de originele UTA factuur documenten
• Een overzicht van alle vorige UTA facturen

UTA Stationszoeker
Plan uw routes door Europa –
UTA is altijd in de buurt:
• Alle UTA Stations
• Prijsinformatie
• Routeplanning
• Tolcalculator
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Wagenparkmanagement

Waarschuwingen en meldingen

Hiermee houdt u uw wagenpark onder controle :
• Wagenparkmanagementsoftware UTA Drive & Save®
• Elektronische rijbewijscontrole

U beslist welke meldingen u ontvangt –
U heeft de controle:
• Nieuwe factuur documenten
• Kredietlimieten

Analyses en berichten
Bekijk op elk moment actuele rapporten om steeds een overzicht te
hebben van alle cijfers over uw wagenpark:
• Afzet- en omzetberichten
• Evaluaties ter bescherming van kaartmisbruik
• Vergelijken van het maximumtarief („Tarif le plus cher“, TLPC)
in Frankrijk
• Download uw factuurgegevens

Masterdata management
Maak nieuwe gebruikers aan en beheer uw masterdata en
toegangsrechten:
• Masterdata
• Gebruikers
• Toegangsrechten

Wat zijn de technische vereisten?
Gebruik steeds een actuele versie van uw besturingssysteem en browser. Controleer of u Javascript en cookies hebt geactiveerd.

!

V oor uw beveiliging wordt de verbinding naar het exclusieve UTA domein via een https verbinding gemaakt.
Deze https verbinding vindt u terug in de URL-lijst van uw browser.

Vragen over het exclusieve UTA domein?
UTA Nederland staat u graag te woord om alle vragen over het exclusieve UTA domein te beantwoorden. Belt u gerust!
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