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Platforma zarządzania ConSy
Intuicyjna i internetowa platforma zarządzania ConSy stanowi 

interfejs do zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami. ConSy 

na bieżąco poinformuje Cię o wszystkich transakcjach na stacji, 

wygeneruje raporty i analizy oraz zarchiwizuje dane.

Zdigitalizuj proces płatności na swojej stacji paliw i zaoferuj klientom mobilną opcję płatności przy użyciu 

telefonu komórkowego. Prosto, szybko, bezpiecznie – na życzenie także bezpośrednio przy dystrybutorze. 

Dodatkowo dla stacji obsługujących fl oty system easy2fuel oferuje wiele przydatnych funkcji np. auto-

matyczne przesyłanie dodatkowych danych o pojeździe takich jak stan licznika kilometrów czy zawartość 

paliwa w baku.

Twoje korzyści

Szybszy proces autoryzacji, 

tankowania i płatności

Możliwość bezpośredniej płatności 

przy dystrybutorze

Automatyczna lokalizacja stacji na 
podstawie danych GPS

Indywidualny wybór sposobu 

płatności: karta stacyjna, fl otowa, 

karty płatnicze

Możliwość wyeliminowania kosztów 

fi zycznych kart paliwowych 

Brak kosztów związanych z produkcją i 

dystrybucją kart do tankowania

Historia tankowań w telefonie z 

możliwością udostępniania

Autoryzacja za pomocą czytnika linii 

papilarnych 

Wyszukiwarka z informacją o cenach 

na poszczególnych stacjach

Innowacyjne rozwiązanie dla 

nowoczesnych stacji

Potrzebujesz ogólnodostępną aplikację do tankowania? Chcesz 

tankować fl oty i własne pojazdy na swojej stacji? Mamy dla Ciebie 

rozwiązanie. Aplikacja easy2fuel spełni Twoje potrzeby a dodatkowo w 

razie potrzeby zaoferuje możliwość automatycznej identyfi kacji 

pojazdów i kierowców  podczas tankowania.

Płatności/Autoryzacja

Platforma płatności mobilnych 
i system autoryzacji easy2fuel

LNG
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Moduł „Customer Design“
Moduł pozwala na indywidualizację działania i wyglądu 

aplikacji np. poprzez zaprojektowanie dedykowanych 

przebiegów, grafi k, schematów kolorystycznych czy też 

umieszczenie w aplikacji fi rmowego logo .

Moduł „Mobile Commerce“
Aplikacja easy2fuel wyznacza trendy dla mobilnych 

opcji płatności. Od kart stacyjnych i fl otowych po 

karty kredytowe i debetowe. Każdy kierowca może 

wybrać płatność za pomocą jednej z wielu 

zdefi niowanych opcji.

Moduł „Third Party“
Chcesz zintegrować dostępne na rynku systemy 

innych fi rm? Nie ma problemu. Platforma płatności 

mobilnych jest na to przygotowana. Za pomocą 

modułu „Third Party“ aktywujesz niezbędne interfejsy.

Moduł „Check“
Wszystko w zasięgu wzroku: kontrola zawartości 

zbiornika porównuje ilość zatankowanego paliwa z 

przyrostem zawartości w zbiorniku. Odchylenia są 

natychmiast zgłaszane. Po tankowaniu pojazdu 

sprawdzany jest stan zbiornika, a w przypadku 

ubytków paliwa uruchamiany jest alarm. Za pomocą 

modułu „Check“ można przeprowadzić skuteczny 

bilans paliwa w zbiorniku.

Moduł „PetroPoint“ 
Zwiększa przepustowość pojazdów na stacji, skraca 

czas tankowania i oferuje skuteczną ochronę przed 

wykorzystywaniem paliwa na inne, niedozwolone 

cele. Podczas tankowania system przesyła 

informacje o kierowcy, pojeździe stanie licznika 

kilometrów i inne dane wymagane do rozliczenia 

paliwa.

Moduł „Karta paliwowa“
Zdigitalizuj karty stacyjne i fl otowe swoich stałych 

klientów i zapewnij im pełny komfort i 

bezpieczeństwo podczas tankowania.

Moduł „Multiple Cards“ 
Tankujesz kilka pojazdów lub używasz wiele kart 

paliwowych? Moduł „Multiple Cards” umożliwia 

wybranie przez użytkownika przed każdym 

tankowaniem dowolnej karty i pojazdu z 

zdefi niowanej listy. Intuicyjny i czytelny interfejs 

aplikacji gwarantuje wygodną obsługę.

Moduł „Paliwa alternatywne“
Moduł dla operatorów stacji paliw alternatywnych. 

Gwarantuje, że proces autoryzacji i płatności będzie 

przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Moduł „eReady“
Zapewnia połączenie z platformami dostawców 

punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 

Moduł ten umożliwia integrację z popularnymi na 

rynku stacjami ładowania i pozwala obsłużyć 

zarówno tradycyjne tankowanie jak i ładowanie 

pojazdu.

LNG
LNG

€

Publiczne stacje paliw

easy2fuel – jedno rozwiązanie, wiele 
możliwości. 

Zakładowe i fl otowe stacje paliw

Specjalny bonus dla operatorów 
zakładowych i fl otowych stacji paliw.

Szybka dostępność i niskie koszty inwestycyjne

Kompleksowe raportowanie i analiza danych

Prewencyjna ochrona przed kradzieżą paliwa

Bilans paliwa w zbiorniku

Obsługa kilku zbiorników w pojeździe

Wirtualna karta do tankowania


