Kobra II Uthyrning

Komplett system för effektiv
och lönsam fordonsuthyrning
Med Kobra II Uthyrning kan du på ett enkelt sätt administrera uthyrning av
dina fordon. Du ser enkelt vilka fordon som är tillgängliga det datum kunden
önskar hyra, och kostnadsförslaget blir alltid ”lägsta pris”, baserat på kundens önskemål.

Fördelar
• Överblick över tillgängliga
fordon för uthyrning

Det finns färdiga dokument/handlingar som förenklar ditt arbete: Bokningsbekräftelse, hyresavtal, återlämningskvitto och faktura/kontantnota.

• Färdiga avtal och dokumentmallar
• Avancerad sökfunktion ger

Med uppföljningsfunktionerna som följer med modulen kan du se vilka kunder
som är mest trogna och vilka fordon som är lönsamma.

bästa förslaget åt kunden
• Kalkylfunktion för att räkna fram pris till kund

Detta ingår i modulen

• Enkelt att byta fordon
under avtalstiden
• Statistik över uthyrnings-

• Prislistor

• Utskrift av återlämningskvitto

• Färdiga dokument/mallavtal

• Extra fält för info till fakturering

grad, bokningar med mera

• Tillgång till branschens allmänna

• Flera olika betalningssätt

gör det enkelt att följa upp

• Fördelning till olika fakturabetalare

verksamheten

villkor för reglering av självrisk
• Kostnadsförslag med ”lägsta pris”

på samma arbetsorder

• Flera sökfunktioner på bilar

• Kalkylfunktion

• Rabatthantering

• Kostnader och intäkter påförs med

• Kontroll av hyrestagare (körkort,
behörighet, anmärkning)
• Byte av fordon på löpande avtal

automatik på fordonets vagnkort

• Inbyggd kontroll av hyrestagaren
• Statistik kan föras över till
Excel för bearbetning

• Hyresvillkor kan anpassas efter
valt försäkringsbolag

• Smidig återlämningsrutin

Systeminfo

Kobra II Uthyrning är ett friståI modulen kan du få fram statistik per kund eller fordon för resultatuppföljning,

ende system som kan integre-

utvärdering och planering och följa upp din uthyrningsgrad per fordon inklusive

ras med Kobra II Redovisning

intäkts- och kostnadsanalys. Du kan ta ut rapporter om bokningar, uthyrda for-

och Kobra II Kundreskontra.

don, långtidskontrakt, lager, omsättning per kund eller fordon, uthyrningsgrad
med mera.
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