TapNet Tanka
Mobil-app för tankning

Med CODABs mobilapp TapNet Tanka är det enkelt att hitta närbelägna stationer för att
tanka. Eftersom betalningen sker via appen slipper du tillverka och distribuera betalkort till
kunderna. Fler betalningar via mobilen minskar också problemen med skimming.
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Enkel och smidig betalning med app

Hitta stationer och tanka

Nu kan både du och dina kunder slippa all hantering av fysiska kort.
Du slipper kostnaden för att ta fram och distribuera betalkort.
Kunderna slipper hålla ordning på ännu ett
kundkort. Det enda de behöver ha med sig är
telefonen.
På stationen ger app-tankning en bekvämare
betalningsupplevelse och snabbare genomflöde vid pumpen.

I TapNet Tanka är det enkelt att hitta närmaste
station eller att söka efter och få vägbeskrivning
till en särskild station.
I stationslistan visas öppettider och tillgängliga
bränslen. Vägbeskrivningen sker via mobiltelefonens vanliga inbyggda navigeringsapp.
Väl på stationen aktiveras tankning från appen
och bekräftas med PIN-kod på terminalen.
TapNet Tanka fungerar också för laddstationer kopplade till en CODAB-terminal.

Kundlojalitet och branding

Ekonomiska fördelar

Med tankning via app knyter ni kunderna
närmare till er. Appen anpassas till er grafiska
profil med:
• Anpassad startsida
• Eget färgschema/bakgrundsfärg
• Egen kartnål (logotyp/symbol)

Genom att låta kunderna betala för sitt drivmedel via mobilen minskar du andelen korttransaktioner och därmed kostnaden för fysiska kort.
Minskat kortanvändande leder också till mindre problem med skimming.

Historik

Administration

I CODABs mobil-app är det enkelt att få upp
historik som visar tidigare tankningar. Det gör
inte längre något om ett kvitto skulle komma
bort.

Administration av användare och uppdateringar av information som stationernas öppettider med mera gör du enkelt via TapNet.

Tekniska krav
CODABs mobil-app finns för både iOS (10.0
eller senare) och Android (6.0 eller senare) och
du laddar hem den i App Store eller på Google
Play.
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