Serv&Rent software,

alles wat je verhuurbedrijf nodig heeft in één simpele oplossing
BIQS Serv&Rent verhuursoftware is volledig

geïntegreerd met Microsoft Business Central

en biedt een complete bedrijfsoplossing voor
verhuur. Je hoeft niet langer bestanden te
exporteren, of geen extra pakket te hebben
om

bestanden

naar

je

boekhoudsoftware

te exporteren. Vanaf nu werk je effectief en
optimaal vanuit één gecentraliseerd systeem.

De objectmodule - de kern van je verhuuractiviteiten
De objectmodule vormt de kern van de Serv&Rent software voor verhuurbedrijven. Deze maakt het mogelijk
om informatie in te voeren en op te halen van elk verhuurobject van je bedrijf. Elke machine of elke andere
verhuureenheid wordt als een uniek object weergegeven in de database van je bedrijf.
Informatie over gegenereerde inkomsten en gemaakte kosten van elk object kan worden opgehaald.
Onderhoudstechniekers kunnen het type onderhoud en kosten van elke servicetaak invoeren. De objectmodule
is volledig geïntegreerd met de verhuurmodule, waardoor alle gegevens die in de objectmodule zijn ingevoerd,
kunnen worden opgevraagd met de verhuurmodule.
De objectmodule is ook geïntegreerd met de standaard modules inkoop, voorraad, service, vaste activa en
verkoop van Microsoft Business Central. Alle kosten en opbrengsten die door deze modules worden gegenereerd,
worden weergegeven in formulieren en rapporten over het individuele object, objecttypes en objectgroepen.
Via de Serv&Rent software kan een bedrijf dat bijvoorbeeld hoogtewerkers verhuurt de winstgevendheid meten
van een unieke hoogtewerker, een bepaald type hoogtewerkers, of groepen hoogtewerkers.

De huurmodule - het werkterrein voor je medewerkers
De verhuurmodule wordt gebruikt door de medewerkers die met klanten werken. Deze applicatie dient om
beschikbaarheid te controleren, offertes en contracten op te stellen voor verhuur van apparatuur, steigers,
bulkartikelen en arbeid. Aan het type object kunnen extra kosten verbonden zijn met betrekking tot de tot
stand komen en beëindigen van het huurcontract. De beschikbaarheidskalender geeft je een totaal overzicht
van, en toegang tot de verhuurinventaris: welke objecten worden aan wie verhuurd, welke objecten zijn vanaf
welke locaties beschikbaar, enz. Gebruikers kunnen zelf de criteria voor rapportages en statistieken bepalen.
De huurmodule kan indien gewenst nog aangevuld worden met een volledig afgestemde app, waardoor je
nog meer mogelijkheden hebt om je dagelijkse werking te verbeteren.

BIQS - de softwarepartner van je verhuurbedrijf
BIQS bezorgt je verhuurbedrijf een volledig geïntegreerd softwarepakket, een goede opleiding vooraf, hulp
bij implementatie en de nodige ondersteuning na opstart. Zo ben je zeker van een vlotte omschakeling en
efficiënte start met je nieuwe software omgeving. Onze Serv&Rent verhuursoftware zal kosten helpen verlagen,
productiviteit verhogen en een complete kijk op je verhuuractiviteiten bieden.
BIQS analyseert de specifieke behoeften van je bedrijf en stemt zijn verhuursoftware oplossing af op je
specifieke operationele vereisten. Of je nu zware bouwmachines, medische benodigdheden, omheiningen en
steigers verhuurt, we doen het nodige om je manier van werken en speciale verhuurtaken te vergemakkelijken.
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Serv&Rent software,

alles wat je verhuurbedrijf nodig heeft in één simpele oplossing
Het Serv&Rent softwarepakket van BIQS biedt je heel wat mogelijkheden, hierbij enkele
van onze voordelen:
Veiligheid, zekerheid en betrouwbaarheid dankzij de Microsoft omgeving, geen zorgen om continuïteit
of werking van je pakket

Compleet ERP-pakket waarin je aankoop / verkoop / vaste activa / afschrijvingen duidelijk zichtbaar zijn
Volledig geïntegreerd boekhoudpakket met afschrijvingen / BTW aangifte / balans / ..., steeds up-todate en geen extra koppelingen nodig

Registraties zoals kilometerstanden, werkplaatsorders vanop contract, service orders, beschikbaarheidsstatus van je voertuig bij onderhoud, ...

Automatische facturatie vanop contract is mogelijk
Waarborgen per klasse: automatisch verrekend bij opmaak / afsluiten contract
Functionele tests bij opmaak/afsluit contract (controle brandstof, toeslagen, schade, ...)
Cloud based, dus steeds te raadplegen vanop elk toestel (met internetverbinding), geen interne server
meer nodig

Mogelijkheid om naast machines ook mensen als ‘object’ in te geven, en zo te koppelen in je planning
Bij documenten (contract, factuur, creditnota) is de integratie van je bedrijfslogo standaard, maatwerk

(meerprijs) van je documenten is steeds mogelijk

Mogelijkheid om koppeling met je website te maken, maatwerk (meerprijs), zo blijft je wagenpark steeds

up-to-date, geen extra handelingen, actuele situatie steeds zichtbaar

Serv&Rent kan aangevuld worden met een gebruiksvriendelijke webapp waarmee je contracten

kan opmaken, digitaal laten handtekenen, planning kan opmaken, foto’s koppelen aan contracten bij
levering/ophaling om schades vast te stellen

Flexibel in gebruik dankzij de huurmodule. Je kan vlot gebruikersaantallen aanpassen (langdurige
afwezigheid, aanwerving extra mensen)

Maatwerk gebeurt na degelijke analyse, offertevoorstel en goedkeuring. Zo weet je perfect wat je kan

verwachten, en je komt nooit voor verrassingen te staan
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