Udlejningssystem
All in one

ALL
IN
ONE

Skræddersyet udlejningssytem
til din udlejningsvirksomhed

Overblik, klargøring og udlejning af enheder...
Vi tilbyder et skræddersyet udlejningssystem til virksomheder, der beskæftiger sig med udlejning af materiel,
maskiner, festtelte og meget andet.
Produktet byder på lettere tilgange til ellers tidskrævende
og uoverskuelige opgaver, samt automatisering i forbindelse med faktuering og booking af dine enheder.

Funktioner
Kundesystem
Gør systemet til “ryggraden” i din
virksomhed med fuld
kundesystem og emneregister

Automatiseret
Enheder består til tider af flere
dele. Systemet automatiserer
styklister, og har registreret hvilke
dele enheden består af og skal
bruge til udlejning.

Komplet kalender
Book udlejninger direkte i
kalenderen. Det giver overblik
over, hvilke enheder du har på
lager, som er klar til udlejning.

Tidsbesparrende
Det automatiserede 		
udlejningssystem garanterer, at
du sparer en masse tid, og får
skruet op for effektiviteten.

Integreret økonomi
Få JustRentIT integreret med jeres
økonomisystem. Det er med til
at optimere og effektivisere hele
den daglige drift. Du behøver ikke
indtaste data 2 gange.

Det store overblik
Systemet giver overblik over ens
enheder, deres klargøring og
hvornår de kan komme ud igen.
Enheder kan registreres retur med
mobilapp i varegården.

Gør det løbende
Har man noget udlejet over
længere perioder laver systemet
månedlige genfaktureringer
indtil produktet er tilbage igen på
lager.

Support
Skulle der opstå problemer eller
forvirring, så kan du altid kontakte
os for hjælp.

Vi ved du bliver tilfreds...

Når det skal gå stærkt i hverdagen, så er tiden vigtig. Jo
smartere det hele er sat op, desto mere overskueligt kører den daglige drift. Overblikket man får med DoRentIT er
vigtigt i henhold til effektiv udlejning.
Du kan altid kontakte os for vejledning.

Wide Logic Systems er et IT firma i Odense med 14
års erfaring, og kunder rundt i hele Danmark.
Vi, som virksomhed, forhandler og udvikler IT systemer, som er browserbaseret. Vores mål er, at
programmere de bedste software-løsninger, hvor
kunden sparer tid og penge i deres hverdag.
Vi stræber efter at skabe disse “All in one”
løsninger, for at samle tingene et sted. Det
lykkedes igennem kontinuerligt udvikling og
effektiv databehandling.

Unsbjergvej 11, 5520 Odense

info@widelogicsystems.com

