
Disponibilitat i Control

Control d’Estoc: Màquines en estoc i Ubicació.
Dates de devolució i Disponibilitat per tipus de maquinaria o per nº de 
sèrie per optimitzar la rotació.
Rendibilitat per contracte: Realització d’informes en base l’historial  de la 
maquinaria segons ingressos, despeses, revisions realitzades, repara-
cions, volum de demanda, etc.   

Servei Assistència Tècnica Post-Venda 

Manteniments: Contractes de manteniment per màquina i Planificació de 
les revisions. 
Històric de reparacions, manteniments, recanvis o consums.
Ordres de Reparació per a màquines pròpies o del client.
Mobilitat SAT Ten Move: possibilitat de sincronització amb dispositius 
mòbils per als mecànics per imputar temps, recanvis i despeses en els 
“Partes” de treball.
Planificació de les agendes dels tècnics des de Central.

Gestor Documental

Imatges i documentació en un contenidor únic Ten DOC per ubicar 
especificacions tècniques, certificacions, garanties dels equips, catàlegs, 
tarifes, contractes o partes de treball del servei.
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RENT

LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS

Administració i Gestió

Administració de tota la vida del contracte. Partint des del pressupost 
inicial, lliurament i retorn, facturació periòdica i de tancament, així com 
conèixer la disponibilitat i estat dels diferents equips.
Fitxa tècnica, número de sèrie, matrícula, marca i model.
Històric de serveis de cada màquina.
Anàlisi exhaustiu de la rendibilitat per màquina i contracte. 

Ofertes i Contractes

Oferta de Lloguer: Gestió del Pressupost i recepció de la comanda.
Proposta d’accessoris associats a la màquina.
Rebuig o Acceptació del pressupost convertint en contracte.
Contractes detallats segons tipus de necessitats i condicions pactades 
(tipus de lloguer, bestretes, període de validesa de contracte, assegurança, 
ports, cobrament de fiança, etc.)

Facturació

Facturació: Generació automàtica de facturació per dies o comptadors.
Càlcul de dies per setmana segons client, ja sigui empresa o particular.
Facturació dels accessoris depenent de les seves característiques.

ADMINISTRI ELS PRESSUPOSTOS,
DISPONIBILITAT, LLIURAMENT I
RETORNS, FACTURACIÓ,
RESULTAT DELS CONTRACTES
I RENDIBILITAT DE LES MÀQUINES

TEN ERP: LA NOSTRA SOLUCIÓ GLOBAL

Gestioni tota l’activitat de la seva empresa en una única plataforma informàtica adaptada a les seves necessitats.
Complert software ERP per sector de lloguer de maquinaria que cobreix tots els processos de l’empresa: Relacions amb clients (CRM), 
integració amb botiga electrònica, gestió documental, magatzems, facturació, comptabilitat, tresoreria i analítica completa.

Lloguer de maquinària i equips

PLATAFORMA ERP PER GESTIONAR LA VENDA,
LLOGUER I SERVEI POST-VENDA DE MAQUINÀRIA

RENT

Ten ERP, EL SOFTWARE ESPECIALITZAT EN EL 
SECTOR DE LLOGUER DE MAQUINARIA
I EQUIPAMENTS INDUSTRIALS


