Comotel
Program modułowy: Wynajem, Serwis, Magazyn, Zakupy i Sprzedaż, Księgowość i CRM
Wierzymy w przyszłość wynajmu. Branża wynajmu nie ma przed nami
żadnych tajemnic. Już od ponad 15 lat wsłuchujemy się w potrzeby naszych
Klientów, którzy używają naszego oprogramowania lub są potencjalnymi
użytkownikami. Dbamy o to, aby systematycznie rozwijać aktualne
rozwiązania, kierując się najważniejszymi oczekiwaniami osób związanych z
branżą wynajmu.
Kluczowe pytanie brzmi: czy program Comotel Rental można dostosować
do specyfiki użytkownika? Tak, można - elastyczność to jego DNA.
Serwisujesz maszyny, urządzenia, itp? Organizujesz serwisy urządzeń w
swojej firmie? Program Comotel Serwis ułatwi Ci pracę - zawiera
specjalistyczne funkcje serwisowe, służy do planowania i kontroli realizacji
serwisu - wewnętrznego i zewnętrznego.
Rejestry zleceń serwisowych, zakupów części i sprzętu, rozchodów części
oraz faktur serwisowych zapewniają wgląd do pełnej historii. Dodatkowe
moduły ułatwiają pracę. Kluczowe funkcje, rejestry i wykazy:
- rejestr Zleceń Serwisowych Zs
- wykaz serwisowanego sprzętu - terminy, parametry, itp.
- kartoteka magazynowa - historia sprzętu i części

Program Comotel nie jest wyryty w kamieniu. Dostosujemy go do Twoich potrzeb
Realizacja zamówień od klientów, planowanie zakupów od dostawców,
logistyka – to wszystko wspiera moduł Zakupy i Sprzedaż.
Dziesiątki rejestrów dokumentów źródłowych, zagregowane dane w
kartotekach, planowanie i kontrola realizacji na tabeli Logistyka sprzętu
ułatwiają znacznie pracę w działach handlowych

Moduł finansowo - księgowy świetnie uzupełnia główne procesy –
wynajem, serwis, zakupy i sprzedaż - w zarządzaniu firmą. Definiowalny
plan kont i automatyczne dekretowania dostosowane na wdrożeniu do
specyfiki firmy gwarantują elastyczność całego systemu. Integracja 100% z
wynajmem, serwisem, zakupami i sprzedażą

Zarządzanie relacjami z klientami to w praktyce narzędzie do planowanie
pracy handlowców i późniejsza kontrola realizacji założonych celów. W
programie Comotel zintegrowano wykaz Kontrahentów, wykaz Zdarzeń oraz
Terminarze TKT

Nakładki webowe ułatwiają pracę w terenie pracownikom i klientom.
Comotel WEB jest zaprojektowana dla pracowników i umożliwia mobilny
dostęp do wynajmu, serwisu i CRM. Umożliwia wydanie i zwrot sprzętu w
trybie on-line, pracę serwisantów z tabletami oraz planowanie i realizację
pracy mobilnych handlowców.
Comotel B2B jest zaprojektowana dla klientów. Mogą oni sprawdzić stany
sprzętu oraz dokumenty magazynowe
Program Comotel Rental jest systematycznie rozwijany od 2005 r. Posiada
ponad 30 modułów dodatkowych, automatyzujących wiele czynności i
ułatwiających codzienną, operacyjną pracę. Grafik wynajmu i rezerwacji
(GWR), Planowanie zleceń (GPRZ), e-Faktura, Windykacja - to niektóre
przykłady. Wykaz modułów dodatkowych można znaleźć na blogu:
Comotel - moduły dodatkowe

Program Comotel posiada ponad 30 dodatkowych modułów. To efekt
systematycznego rozwoju programu
Zaufało nam ponad 400 firm
związanych z różnymi branżami. Są to
firmy różnej wielkości, jedno i
wielooddziałowe. Większość z nich
zaczynała od Excela i papieru.
Zrozumiały, że ta epoka powoli
przemija i wybrały Comotela.
W swoich referencjach podkreślają
dobrze
zorganizowany
serwis
softwarowy i wiarygodność oraz
kompetencje specjalistów z ULISSES
Sp. z o.o.

Szkolenie jest dynamicznym procesem. Ludzie się zmieniają, mają różne
obowiązki i stopień zaangażowania. Wsparciem i to znaczącym mogą być
instrukcje w formie video i pdf dostępne 24/7 w Strefie Klienta. Są one na
bieżąco aktualizowane.
Comotel - instrukcje w Strefie Klienta

Użytkownikom programu Comotel dajemy bezcenną rzecz - sumę doświadczeń z
wielu wdrożeń ( 400+). Sprawny serwis oprogramowania (utrzymanie, serwis i
rozwój) to nasze oczko w głowie
Narzędzia do analityki, czyli analiza przeszłości, żeby zaplanować przyszłość.
Comotel oferuje 300+ zestawień oraz zaprojektowaną specjalnie dla branży
wynajmu sprzętu Tabelę Wynajmu.
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