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Ekipman kiralama, giderek daha kârlı bir pazar

haline geliyor. Diğer bir deyişle, işletmeler ürün

ve hizmet kiralayarak kâr elde etmek için pek

çok fırsatla karşı karşıya. Fakat sözleşme ve

ürünlerinizi yönetmek için etkili ve

ölçeklenebilir bir çözüm kullanmazsanız,

süreçlerinizin tüm potansiyelinden etkili bir

şekilde yararlanmanız pek kolay olmayabilir.

Bu Konularda Sorun mu Yaşıyorsunuz?

 Çok sayıda kiralama sürecini etkili şekilde

yürütmek ve takip etmek

 

 SAP dışı sistemlerde bulunan kiralama

süreçlerinin takip ve faturalandırmasını

otomatik hale getirmek 

Kiralama yaşam döngüsünün tamamında

ekipmanın durumunun şeffaf bir şekilde

görülebilmesini sağlamak

 

 

Yerleşik ve sahadaki portföyünüzle nakit

akışınız arasında denge kurmak

 

 Stok kullanımını maksimize etmek ve kiralama

ömrünün sonuna gelen ekipmanı satabilmek

 Müşterilerinize %100 ekipman bulunabilirliği

sunmak

 Yedek parça ve bakım gereklilikleri için önceden

planlama yapabilmek

Ekipman kiralama, global bir
trende dönüşüyor.

 

56milyar $
ABD ekipman kiralama pazarında,
yıllık ortalama %4,6 büyüme oranıyla,
2020 için öngörülen toplam gelir
Kaynak: Amerikan Kiralama Kuruluşları Derneği

         Modern iş dünyasında, kârlılığı optimize etmek ve
         müşterilerinize istedikleri hizmeti sunmak için
kiralama servislerinde tam bir şeffaflık sağlamak
büyük önem taşıyor. Etkili bir kiralama yönetiminin
anahtarı, dijital çözümlerden geçiyor.
Stefan Hoffmann, Endüstri Çözümleri Yöneticisi, itelligence Inc.

Kiralama ve kiraya verme pazarında rekabet avantajı elde edin.

Bu hedeflerin herhangi birine ulaşma konusunda 

sorun yaşıyorsanız, it.hire&rental çözümü, 

süreçlerinizdeki en üst kapasiteye ulaşmak için 

ihtiyaç duyduğunuz araçları size sunabilir. 

itelligence tarafından geliştirilen it.hire&rental 

çözümü, SAP ortamındaki bütün kiralama 

süreçlerinizi etkili şekilde kontrol edip 

yönetmenizi sağlıyor. Üstelik işletmenizin 

ihtiyacına göre özelleştirilebiliyor. Peki takip ve 

faturalama gibi temel kiralama süreçlerinizi 

optimize etme konusunda it.hire&rental ne gibi 

özellikler sunuyor?



itelligence’ın it.hire&rental çözümü, SAP

ortamına kolayca entegre edilebilen, önceden

yapılandırılmış esnek bir çözüm. Her türlü

kiralama işleminde, ilk tekliften başlayarak tüm

ödeme süreçlerinize şeffaflık kazandırıyor.

Böylece, zamanında ve veriye dayalı kararlar

almak için gereken tüm bilgilere ulaşmak

mümkün oluyor.

Maksimum Şeffaflık İçin Merkezi Kontrol

Karar mekanizmaları, kiralamaya tabi tüm

ürünleri, bölge ve kiralama süreleri bazında

görebiliyor. Kullanımı kolay takvim ekranı

sayesinde, kiralanan bütün kalemler incelenerek

ürünlerin bulunabilirliği belirlenip geleceğe

dönük planlar yapılabiliyor. Fatura verileri de bu

ekranda tutuluyor. Ek olarak, sürekli bilgi

alabilmek için, kira sözleşmelerinin net ve özet

kırılımları da bu bilgilerle raporlanabiliyor.

it.hire&rental Çözümünün Temel
Faydaları:

 Kapasite kullanımı, fiyat endeksi ve bulunabilirlik

durumunu kolayca görün

 Önceden yapılandırma ve eklentinin ihtiyaca

göre uyarlanması sayesinde SAP sisteminize

kolayca entegre edin

 Serileştirilmiş ve serileştirilmemiş tüm

kiralama kalemlerinin türlerini görün

 

 Temel ölçümleri tek kaynaktan raporlayın

 Kira sözleşmelerinin ve siparişlerin

işlenme sürecini hızlandırın

 

Kira İşlemlerinin Optimizasyonunda

İş Ortağınız: itelligence

30 yıllık deneyimiyle SAP’nin Global | Platin İş

Ortağı konumundaki itelligence, kiralama

süreçlerinizin dijital dönüşümünü desteklemek

üzere 25 ülkede 8 binden fazla uzmanıyla

hizmetinizde. NTT DATA Grubu’nun bir üyesi

olarak, size en kaliteli kaynakları sunuyor ve ihtiyaç

duyduğunuz her zaman ve her yerde sizi

destekliyoruz.

 

 

 

         Ürün ve hizmet kiralayan toptancı
         şirketler, bileşenlerin, araçların ve
malzemelerin yönetimini
iyileştiren bir çözüme ihtiyaç
duyuyor.
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Tüm Kiralama Süreçlerinizi SAP’ye Entegre Edin



Dijital dönüşümünüzü
destekleyecek uzman bir
BT danışmanına mı
ihtiyacınız var? Size
rehberlik edecek en
doğru uzman: itelligence

Kiralama
süreçlerinizin
optimizasyonu
hakkında detaylı
bilgi için:
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