
ÚJ KÁRTYA KÖZPONT

ÉLVEZZE A KÁRTYA KÖZPONT ELŐNYEIT ÖN IS:

A Felhasználóbarát felépítés és megjelenés – A kor követelményeinek megfelelő felület, melyen már a belépéskor 
is gyorsan áttekintheti üzemanyagkártyáival kapcsolatos tevékenységeit.

A Új, stabil, biztonságos technikai háttér – Mától elfelejtheti a Java-val kapcsolatos technikai problémákat 
és bármely böngészővel használhatja a rendszert. Új jelszó igénylését ezentúl kényelmesen, online, a Kártya 
Központon keresztül is intézheti. 

A Könnyebb kezelhetőség az új kártyabeállítási lehetőségek megadásával – Nem találja kártyáját vagy úgy 
érzi, illetéktelen kezekbe került? Új kártyabeállításainknak köszönhetően kártyáit ideiglenesen letilthatja, aminek 
feloldását bármikor kezdeményezheti.

A Tranzakciók részletes lekérdezési lehetősége – Legyen szó forgalmi vagy kártyaszintű kimutatásról, az új 
beállításoknak köszönhetően testreszabott riportokat kérhet le, így szorosabb kontrollja lehet a kártyahasználatok 
felett.

A Aktuális listaárak megjelenítése – Az új felületen naprakész és historikus listaárakat is gyorsan lekérhet.

A Könnyű kezelhetőség, átlátható adatok – Ellenőrizheti saját cégadatait, Kártya Központ hozzáféréseit, 
létrehozhat vagy tilthat Kártya Központ felhasználót.

Testreszabható kezdőképernyő:
A modulok tetszőlegesen mozgathatóak,  
levehetőek, így igény szerint egyedire szabható  
a kezdőképernyő.

Minden főbb adat egy helyen:
A kezdőoldalon megtalálható az összes fontosabb informá-
ció: egyenleg, számlák, kártyák…

Naprakész információk:
Ne maradjon le a legfrissebb hírekről, akciókról, ked-
vezményekről. A kártyákkal kapcsolatos friss és korábbi 
híreket bármikor megtekintheti a Kártya Központban.

1. Kezdőképernyő



Könnyű számlakeresés:
A számlák kibocsátási idő és státusz szerint is könnyen lekérhetők. Ellenőrizze számláit és azok mellékleteit,  
melyek továbbra is több formátumban elérhetők!

Egyszerű kártyarendelés:
Létrehozhat sablonokat a kártyarendeléshez, amik alapján 
a jövőben gyorsan és könnyen rendelhet majd új kártyát.

Egyedi kártyabeállítások:
Megadhat egyedi termékbeállításokat, időszakos limite-
ket, de akár egyedi PIN-kódot is.

2. Kártyarendelés

3. Számla



Értesítések szélesebb köre:
Új értesítés típusok is elérhetők, valamint beállíthat SMS és e-mail értesítést is.

Részletes riportálási lehetőség:
A különböző szűrési feltételek többféle riportlehívásra is lehetőséget adnak. A riportok továbbá mostantól a háttérben futnak, 
hogy Ön lekérés közben is zavartalanul folytathassa munkáját.

4. Riportok
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