Vil du høre mere
om mobil-tankkort
så ring til os på
70 12 12 33

“Nu har vi fuldt
overblik over hver
eneste liter på
hver eneste bil”
Vognsen & Co og Viktech anbefaler OK's mobil-tankkort

“De færreste
forudså nok, at
mobiltelefonen
ville blive vores
allervigtigste
værktøj. Men
mobiltelefonen
glemmer du sgu
aldrig.”
Thomas Lykkegaard
Indkøbschef hos Vognsen & Co

Som administrator kan du nemlig bl.a. kræve kilometerindtastning, før det er muligt at tanke firmabilen. På den
måde har du altid de nyeste tal til dine rapporter. For
Thomas Lykkegaard er der ingen tvivl: “Det er virkelig
smart.”
Det samme gælder for rekrutteringsfirmaet Viktech,
som er blevet mere effektive. Med OK’s mobil-tankkort
tanker alle medarbejdere med en app i dag. “Vi slipper
for at bestille de fysiske tankkort og holde styr på hvem,
der har dem,” fortæller Jon Flintholm, administerende
direktør i Viktech. “Og hvis en medarbejder ikke er hos
os længere, kan vi deaktivere kortet på få sekunder.”
Lettere på farten
Mobil-tankkort er udviklet til dig, der sætter pris på et
let og hurtigt overblik i dybden — hver dag, hele døgnet.
Men også til medarbejderne på farten.
OK er Danmarks største diesel- og benzinkæde med
flere end 750 tankstationer over hele landet. Det har
også stor betydning, at OK altid er lige i nærheden.
“Vi kører altid forbi to OK-stationer, før vi ser en konkurrent,” fortæller Thomas Lykkegaard, Vognsen & Co.
Med mobil-tankkortet kan medarbejderne hos både
Viktech og Vognsen & Co nemt betale fra forsædet,
finde nærmeste tank og blive siddende bag rattet, når
firmabilerne trænger til at blive vasket.

Thomas Lykkegaard er indkøbschef hos Vognsen & Co,
og selvom det østjyske byggefirma har langt over 100
medarbejdere, har Thomas Lykkegaard overblik over
hver eneste liter brændstof og hver eneste kørte
kilometer.
Det hele er samlet ét sted og er så nem at bruge, at
byggefirmaet sparer tid på administrative opgaver –
hver eneste dag.
Overblik over hver eneste liter
OK har samlet tankninger, kortstyring og kilometerregnskab i én komplet selvbetjeningsløsning. Og med
en nem betalingsapp er OK’s mobil-tankkort både sikrere
og lettere at bruge end fysiske kort og kontanter. For
Vognsen & Co har overblikket også haft direkte økonomiske fordele. Byggefirmaet har nemlig sparet en hel
del på dieselregningen.
Mobil-tankkortet giver Vognsen & Co overblik over
hver eneste liter, på hver eneste bil – samtidig med at
medarbejderne er blevet bedre til kilometerindtastning.

Viktech og Vognsen & Co anbefaler
OK’s mobil-tankkort
Hurtigt og sikkert alternativ til kort og kontanter
Nemt at tanke hos OK over hele landet
Mere sikkert end at røre ved knapper og kontanter
Indbygget sikkerhed med mobiltelefonens adgangskode,
Touch ID eller Face ID

“En halv dag
med OK, så
kørte alting”
Thomas Lykkegaard
Indkøbschef hos Vognsen & Co

Helt sikkert og beskyttet
OK’s mobil-tankkort er sikrere end at bruge et fysisk
tankkort. Sikkerheden findes allerede på din mobiltelefon, når du skal bruge Face ID, Touch ID eller din
adgangskode. Og med OK’s mobil-tankkort kan du
ligesom Viktech kræve en unik adgangskode.
Som en ekstra sikkerhed kan du tilpasse hvert
mobil-tankkort, så det passer præcis til dine behov.
For eksempel kan du begrænse kortet, så det kun kan
bruges i et bestemt tidsrum, på udvalgte dage og meget
andet, som sikrer, at dine køb er beskyttede og helt sikre.

Nemt at komme i gang. Så kørte alt.
For Thomas Lykkegaard og Vognsen & Co har det været
let og ligetil at komme i gang. “En halv dag med OK, så
kørte alting”.
Den største udfordring var vores egne vaner. “Det er
egentlig ikke teknikken, der afskrækkede mine folk.
Bare det at det er nyt kan jo tit møde modstand. Vi er jo
jyder,” som Thomas Lykkegaard siger med et stort smil.

For Viktech har mobil-tankkort erstattet fysiske kort
og kontanter, som typisk er forbundet med administrative ekstraopgaver. ”Mobil-tankkortet er ikke tænkt
som overvågning af vores medarbejdere, men en
løsning, som gør det nemmere og hurtigere for alle –
uanset om du skal tanke eller have overblikket,” siger
Jon Flintholm fra Viktech.
Få et tankkort-tjek
Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 12 12 33,
hvis du har på fornemmelsen, at du bruger for meget
tid på brændstof- og kortstyring.

