Comotel Rental
Poszukujesz programu dla wypożyczalni sprzętu? Najpewniej dobrze trafiłeś
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.
Sprzęt do wynajmu to bardzo szerokie pojęcie. Oprócz oczywistych maszyny budowlane, rusztowania, samochody, wózki widłowe, podnośniki
– są też inne, z którymi się zetknęliśmy: podesty, maszyny drogowe,
kampery, elektronarzędzia, sprzęt turystyczny, rowery, sprzęt
rehabilitacyjny, toalety, kontenery, szalunki, ogrodzenia, znaki drogowe,
agregaty prądotwórcze, odzież robocza, IT, meble, catering, ekspresy do
kawy, dodatki weselne, itp.
Dla potrzeb rozliczania wynajmu wybieramy jeden z dwóch programów:
1. Wynajem maszyn – wydajemy sztuki i rozliczamy każdą sztukę wg stawki
dobowej lub miesięcznej. Np. koparka, podnośnik czy wózek widłowy.
2. Wynajem elementów - wydajemy sztuki, ale rozliczamy w innej
jednostce, np. m2, m3, mb, % od wartości, pakiet, zestaw, itp. Przykładem
są rusztowania, szalunki czy ogrodzenia.

Program Comotel nie jest wyryty w kamieniu. Dostosujemy go do Twoich potrzeb
Każda wypożyczalnia na świecie chce na bieżąco kontrolować rentowność
wynajmu. Program Comotel Rental oferuje dwie formy raportowania:
zestawienia i Tabelę Wynajmu.
Raportowanie – zestawienia. Do wyboru jest ponad 20 zestawień, np. :
- Wykaz wynajętego sprzętu w danym dniu
- Stopień wykorzystania przedmiotu najmu w okresie (utylizacja)
- Wykaz przedmiotów najmu - wynajęte / wolne
- Zestawienie sprzętu na wybranych budowach
- Zestawienie sprzętu u wybranego kontrahenta
- Analiza zysków i kosztów przedmiotu najmu
- Obroty wg handlowców z umowy
Takie pojęcia jak arkusz wynajmu, rentowność wynajmu, czy
wydajność wynajmu (rental sheet, rental profitability, fleet yield) to
kluczowe pojęcia na każdym poziomie zarządzania.
Raportowanie - Tabela Wynajmu. Czyli dane na wyciągnięcie ręki. Obecnie
w Tabeli Wynajmu jest dostępnych 5 widoków:
• W01 - w okresie - przychód, utylizacja, stopa zwrotu, ...
• W02 - miesiące - przychód, stopa zwrotu, stawka wynajmu, ...
• W03 - dni - przychód, stopa zwrotu, stawka wynajmu, ...
• W04 - oddziały - przychód, utylizacja, stopa zwrotu, ...
• W05 - konsultanci - przychód, stopa zwrotu, stawka wynajmu, ...
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Program Comotel nie jest wyryty w kamieniu. Dostosujemy go do Twoich potrzeb
Nakładka webowa Comotel WEB umożliwia mobilny dostęp do wybranych
obszarów programu: wynajmu, serwisu i CRM. Jest w 100% zintegrowana z
bazą danych Comotel, działa na każdym urządzeniu posiadającym
przeglądarkę internetową. Umożliwia wydanie i zwrot sprzętu w trybie online, pracę serwisantów z tabletami oraz planowanie i realizację pracy
mobilnych handlowców.
Automatyczne
fakturowanie
wynajmu maszyn (FAM) to skokowy
wzrost efektywności oraz precyzji.
Klient musi wiedzieć za co płaci –
jaka maszyna, jaki okres, jaka stawka,
itd. plus usługi jednorazowe.
Faktura może być wydrukowana w
formie wielopozycyjnej faktury Vat
lub specyfikacji do faktury np. z
innego systemu
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), Terminarze tygodniowe (TKT), e-Faktura, Windykacja, Wiadomości,
Kartoteka Zamówień do Dostawców (KZD), Sekretariat – to niektóre
przykłady. Wykaz modułów dodatkowych można znaleźć na blogu:
Comotel - moduły dodatkowe

Program Comotel Rental posiada ponad 30 dodatkowych modułów. To efekt
systematycznego rozwoju programu
Zaufało nam ponad 150 firm
związanych z rentalem i serwisem. Są
to firmy małe i średnie, jedno i
wielooddziałowe. Większość z nich
zaczynała od Excela i papieru.
Zrozumiały, że ta epoka powoli
przemija.
W swoich referencjach podkreślają
dobrze
zorganizowany
serwis
softwarowy i wiarygodność oraz
kompetencje specjalistów z ULISSES
Sp. z o.o.

Użytkownikom programu Comotel Rental dajemy bezcenną rzecz – sumę
doświadczeń z wielu wdrożeń ( 150+)
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Wdrożenie w trzech krokach: uzgodnienie zakresu i kosztów, wdrożenie i szkolenie
oraz serwisowanie
Pierwszy krok to uzgodnienie
kosztów zakupu licencji i wdrożenia.
Ten etap jest stosunkowo prosty.
Krok drugi to wdrożenie i szkolenie.
Podstawą
jest
harmonogram,
zazwyczaj sugerowany przez nasz
dział wdrożeń. Standardowo należy
się liczyć z okresem wdrożenia 4-6
tygodni (patrz screen obok).
W praktyce priorytety, kolejność
realizacji etapów i terminy są
elastyczne – decydujący głos ma
zawsze użytkownik, a ULISSES stara
się dostosować do jego oczekiwań.

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

Systematycznie ulepszamy i dodajemy do programu Comotel nowe
funkcjonalności. Umowa USR reguluje zasady utrzymania, serwisu i rozwoju
programu - serwis oprogramowania to nasze oczko w głowie
Krokiem trzecim jest serwis i rozwój
oprogramowania.
Licencja
na
program Comotel jest bezterminowa, nie ma obowiązkowych opłat
rocznych.
Program
potrzebuje
jednak
aktualizacji,
nowych
drobnych usprawnień, czy dodania
większych modułów. Użytkownik ma
do wyboru dwie opcje:
- Umowa USR (utrzymanie, serwis i
rozwój programu) - ryczałt/m-c
- zlecenia jednorazowe
Zakres usług w ramach umowy USR –
patrz obok

Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej - Umowa USR na utrzymanie, serwis i
rozwój programu
§ 2 W szczególności DOSTAWCA jest zobowiązany do:
1. Pomocy w usuwaniu awarii programu
2. Udzielania wyjaśnień n/t działania programu
3. Ustawiania uprawnień
4. Wykonywania przeróbek wydruków
5. Wykonywania dodatkowych raportów – wydruków
6. Wykonywania modyfikacji szablonów – okienek programu
7. Dokonywania zgłoszonych napraw danych
8. Wykonywanie innych modyfikacji programu, z zastrzeżeniem § 8
9. Wgrywania nowych wersji programu, tzw. aktualizacji
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