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Mobiele Applicaties

#fotos #gps #rfid 

#handtekeningen  

#geoloc #schades

#CRM #maps #gps 

#kaarten #adressen 

#contacten

#fotos #gps 

#handleidingen 

#wisselstuken 

Laten we samen de functies kiezen die aan uw uitdagingen 

beantwoorden!

Profiteer van een 360° overzicht op uw business door het beheer 

van uw activiteiten te centraliseren in één enkele toepassing.

VERHUURT, VERKOOPT, 
ONDERHOUDT EN REPAREERT

U BOUWMATERIEEL?

Verhoog uw efficiëntie

Chauffeurs Vertegenw. Techniekers

Vary is gemaakt voor uw bedrijf!
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Facturering en prijsbeheer

Uw klanten kunnen uw catalogus raadplegen, de 

status van hun dossiers opvolgen, zien waar hun 

machines zich bevinden, de laatste facturen 

downloaden en de uitstaande betalingen bekijken.

Actualiseer uw materiaalcatalogus, plaats 

bestellingen bij leveranciers rekening 

houdend met uw aankoopvoorwaarden, 

inventarissen opmaken.

Voorraad

Webportaal

Ÿ Factureer maandelijks voor de dagen dat de 

machine wordt gebruikt (week-, weekend- & 

feestdagen in combinatie met weerverlet & 

bouwverlofdagen).

Ÿ Interne factuurvalidatie en pro forma proces 

beschikbaar.

Ÿ Facturen verzonden per batch (e-mail + pdf) of 

elektronisch via UBL.

Alle elementen zijn aanwezig om u kostbare tijd te 

besparen! 

Onderhoud en herstellingen

Onderhoudt en herstelt u uw machines en 

die van uw klanten? Sluit u onderhouds-

contracten af met uw klanten? Vary zal aan 

uw verwachtingen voldoen.

Ÿ Beheer onderhoudsplanningen en 

herstellingen.

Ÿ Dankzij de mobiele applicatie kunnen 

technici onderdelen en werkuren direct 

koppelen.

Ÿ Overzicht van de historiek van de 

machine.

Ÿ Verminder uw onderhoudskosten door 

automatisch de tellerstanden uit te lezen.

Telemetrie integratie

Uw ERP koppelen aan de telemetrie van uw 

machines is een must geworden.

Ÿ Identificeer en factureer klanten die hun 

contracten niet naleven door de machine te 

gebruiken buiten de geplande uren en dagen.

Ÿ Trackunit, Sensolus, ZTR, cTrack, GeoTracer,...

30 jaar partner van verhuurbedrijven

Overzicht van functionaliteiten

WWW.FRAEYEGROUP.COM
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Ÿ Opvolging en synchronisatie in Vary.

Ÿ GPS-coördinaten van leveringsplaats.

Ÿ Meldingen van wijzigingen in de route.

Ÿ Foto's nemen en toevoegen.

Ÿ Handtekening van de klant.

Ÿ GPS-begeleiding zonder handmatige 

adresinvoer.

Ÿ Route overzicht.

Ÿ Lezen en ingave van nota's.

Ÿ Verschaffen van documenten aan de 

chauffeur.

CHAUFFEURS

Mobiele Applicaties

Drastische vermindering van de administratie van 

verplichte periodieke inspecties.

Beheer van periodieke inspecties

Ÿ Houd uw kosten en marges te allen tijde 

in het oog.

Ÿ Analyseer in real time de bezettingsgraad 

en de rentabiliteit van uw uitrusting.

Ÿ Bij het reserveren van materiaal geeft Vary de 

data van de volgende inspecties aan, evenals de 

resultaten van de vorige inspecties.

Rapportering

Tientallen rapporten staan te uwer 

beschikking om uw activiteiten te analyseren.

Ÿ Opmaken van lijst met te controleren machines 

voor uw keuringsinstantie.

Ÿ Uw keuringsinstantie voegt de certificaten toe en 

past de volgende inspectiedatum aan in Vary.

Referentie :

« Dankzij Vary zijn 
staffelprijzen en lange termijn 

facturatie niet langer een 
probleem. »

Cindy Ivens

Verantwoordelijk Facturatie

Ÿ Afspraken inplannen.

Ÿ Zoeken naar klanten en contacten.

Ÿ Google Maps integratie.

Ÿ Opvolging en synchronisatie in Vary.

Ÿ Bezoek rapporten.

Ÿ Overzicht van de klant.

Ÿ Outlook365 kalender synchronisatie.

VERTEGENWOORDIGERS
ARYV

Ÿ Foto's nemen en toevoegen.

Ÿ Invoeren van niveaus en tellers.

Ÿ Tijdmanagement.

Ÿ GPS-begeleiding zonder handmatige 

adresinvoer.

Ÿ Raadplegen en toevoegen van taken.

Ÿ Interventieresultaten.

Ÿ Onderdelen toevoegen (barcode 

scannen of zoeken).

Ÿ Opvolging en synchronisatie in Vary.

Ÿ Overzicht planning.

TECHNIEKERS
ARYVV
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info@vary.rent

www.vary.rent

+32 2 357 00 40

VIES
European Commission

Peppol

Authority

KBO
BCE

Public Search
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Onze partners :

Ÿ 30-jarig partner van verhuurbedrijven.

Ÿ Ontwikkelingen op maat snel geleverd.

Ÿ Onze klanten bevelen ons aan.

Ÿ Software ecosysteem ontworpen voor uw 

industrie.

Ÿ Voortdurend in ontwikkeling.

Ÿ Responsieve en efficiënte klanten-

ondersteuning.

Referentie :

« De klantendienst van Vary 
begrijpt door zijn rijke ervaring 

meteen onze behoeftes.  »

Pascal Ameloot 

CEO 

Onze sterke punten :

Verkoop Verhuur Onderhoud Herstellingen

Planning CRM Facturatie Rapportering

Meer dan een leverancier

LAND
HUUR
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