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VERHUURSOFTWARE
DEMODAG
Na het succes van de eerste editie,
verzorgde AV & Entertainment Magazine
eind november voor de tweede keer een
Verhuursoftware Demodag. In het fraaie
monumentale kasteel De Schaffelaar in
Barneveld toonden Kerridge Commercial
Systems, OakSoft, Rentman en SAM Rental
hun oplossingen aan belangstellenden uit de
branche. Want veel verhuurders gebruiken
dan wel een softwarepakket om hun
activiteiten te beheren (soms nog gewoon in
Excel), maar weten niet precies wat de markt
te bieden heeft en hoe het óók kan. Een volle
dag met demo’s en persoonlijke informatie
later ging menigeen wijzer naar buiten,
bleek uit de reacties achteraf.
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Specialistische ERP software
voor verhuurbedrijven
AGP Rent is een ERP oplossing voor de verhuurbranche ontwikkeld door en met
mensen uit de AV & Entertainment branche.
Een volledig geïntegreerde oplossing voor onder andere acquisitie, calculatie,
verhuur, inhuur, inkoop, verkoop, projectuitvoering, planning en facturatie.
Geschikt voor middelgrote en grote verhuurbedrijven, met 1 of meerdere
vestigingen.

Neem contact op met Kerridge Commercial Systems

0413 38 77 77

|

info@kerridgecs.nl

|

www.kerridgecs.nl
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Daardoor kunnen de gebruikers de door hen
gebruikte procesflow, soms met minimale
aanpassingen, blijven gebruiken. Voorbeeld
hiervan is het splitsen van de artikel aantallen in commerciële en logistieke (geplande)
aantallen, hiermee kun je direct een scheiding maken in kosten en opbrengsten en
kunnen de planners zonder de prijs naar
de klant te beïnvloeden wijzigen maken in
bestaande projecten.”
NIEUW

AGP Business
Software is nu Kerridge
Commercial Systems
Sinds december 2018 is AGP verder
gegaan onder de naam Kerridge
Commercial Systems. De rebranding
is een volgende stap na de overname
van AGP door Kerridge Commercial
Systems in januari 2018.

organisatie met ruim 850 werknemers. Dat
betekende een stroomversnelling qua innovatie in techniek en ICT-oplossingen. We
kunnen nu nog sneller anticiperen op de
wensen van klanten en de markt.”
ERVARING

A

GP Rent is een oplossing voor de
verhuurbranche en is ontwikkeld
door en met mensen uit onder andere de AV branche. Het pakket is geschikt
voor zowel bedrijven met één vestiging als
bedrijven met meerdere vestigingen of BV’s.
Door zijn compleetheid kan het flexibel
worden ingericht en eenvoudig met een bedrijf meegroeien. Ook wanneer een bedrijf
nieuwe activiteiten ontwikkelt, bijvoorbeeld naast verhuur ook verkoopactiviteiten
toevoegt, kan AGP Rent hier naadloos in
meegaan.

AGP Rent is zeer rijk aan branche-specifieke
functionaliteiten, allemaal ontwikkeld
dankzij veertig jaar ervaring in de branche. “Door de diverse instellingen kunnen
we ruime keuzemogelijkheden aanbieden om de processen voor onze diverse
klanten in de juiste richting af te handelen.

GEGROEID

“Met de overname van AGP door Kerridge
Commercial Systems maken we deel
uit van een sterke, wereldwijde organisatie”, aldus Salesmanager Rutger
Scherpenhuysen. “We zijn gegroeid van
een organisatie met zestig man naar een
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Tot de jongste ontwikkelingen binnen het
pakket behoort onder andere de uitgebreide
berekening en registratie van benodigde
transportruimte, van materiaalkar tot
europallet, net als het rekening kunnen
houden in de transportplanning met retour
te nemen transportmiddelen en het kunnen
afdrukken van looplijsten per afdeling binnen magazijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
meubilair, licht, audio, video, bekabeling.
Een nieuwe module is Targetpay: voor snel
afwikkelen van de betalingen.
VEEL MOGELIJKHEDEN

KCS biedt met AGP Rent een volledig
geïntegreerde oplossing voor onder andere
acquisitie, calculatie, werkvoorbereiding,
verhuur, inhuur, inkoop, verkoop, projectuitvoering, planning en facturatie. Dit is
dus zeer breed. Ook barcodescanning, meerdere magazijnen, geïntegreerde webshop en
service en onderhoud zijn allemaal mogelijk.
Ook aan de kostenkant zijn er veel mogelijkheden. Naast het klassieke model van een
éénmalig en een jaarlijks gebruiksrecht is
het ook mogelijk te kiezen voor een maandbedrag per gebruiker. Eventueel kan de software ook in een leaseovereenkomst gegoten
worden. Er wordt altijd per klant bekeken
wat de beste en gewenste oplossing is.
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verkoopmodule, repair voor derden, abonnementen- (lange termijn) verhuur, tentenen podiaconfigurator en verhuur op basis
van diensten (uurtje factuurtje), integratie
met routes- en rittenadministratie met
boordcomputers voor de vrachtwagen,
SCAD imports en de personeelsafrekeningen, dan durven wij te stellen dat we de
meest complete verhuuroplossing hebben
die er beschikbaar is.”

OakTree Rent
OakTree Rent is zichtbaar in het midden- en bovensegment van de markt.
In 2009 kreeg OakSoft het vertrouwen van gerenommeerde collega’s uit
de verhuurbranche om een compleet nieuw softwarepakket voor hen te
ontwikkelen. Samen met klanten Faber AV, The PowerShop, Story Pro, HVR
ShowEquipment, Accuraat Verhuur en Van Ham Tenten en Podia is toen de
basis gelegd voor het huidige OakTree Rent.

O

p de vraag wat kenmerkend is
voor OakTree Rent, reageert Geert
van Erven: “Ik zeg wel eens ‘hoe
complexer en hoger de eisen aan de automatisering, des te beter kunnen wij ons
echt onderscheiden.’ Als nieuwe klanten
ons bellen en zeggen dat ze een simpel verhuurpakket zoeken, dan geven wij direct
aan dat ze bij ons dan niet aan het juiste
adres zijn. Verhuur is nu eenmaal niet eenvoudig. Een voorbeeld is hoe de 9% BTW
wordt ingevoerd bij veel klanten. Door ons
eigen geïntegreerde financieel pakket komen we niet weg met een percentage, maar
moeten wij ook zorgen dat de BTW aangifte volledig gemaakt kan worden, waarbij
nog altijd creditnota’s tegen 6% gemaakt
kunnen worden. Ik laat daarom het adviseren van ons pakket maar over aan onze bestaande gebruikers. Dat zijn nog altijd onze
beste verkopers.”
Van Erven en zijn team hebben onlangs
een aantal van hun programma’s volle-

dig opnieuw ontwikkeld, waaronder de
BackStage App en Personeelsplanning, die
samen met Faber AV van A tot Z opnieuw
is ontwikkeld. “Het past bij het feit dat we
ooit begonnen voor klanten met 50 freelancers 20 klussen in een weekend, maar nu
zijn er planningen met 300 medewerkers
en freelancers, 6 verschillende administraties en 100 opdrachten in een week. Dan
worden andere eisen gesteld”, vertelt Van
Erven. Middels een onlangs gelanceerde
API worden nu ook andere zaken herontwikkeld, waaronder de online agenda.
“Dat zal in 2019 nieuwe modules opleveren,
maar daar kunnen we nog niet te veel over
vertellen. Wel zijn we bezig met de volledige integratie van de ARBO-wetgeving in
de personeelsplanning.”
Van financieel pakket tot personeel- en
wagenplanning en van service en onderhoud tot magazijnbeheer, alles is te vinden
in OakTree Rent. “Als we daar onze specialisaties bijtellen zoals onze uitgebreide
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OakTree Rent koop je eenmalig en de kosten zijn afhankelijk van het aantal gelijktijdige gebruikers. Je betaalt dus niet per
account maar voor de gebruiker die in het
pakket van start gaat. “De magazijnmedewerker die de in- en uitslag beheert, doet
vaak niets aan de planning of projecten,
daarvoor hebben wij een SMALL licentie
beschikbaar. We kennen maar een paar
modules, dus met een FULL licentie heb
je bijna alles wat je nodig hebt. Je betaalt
vervolgens 18% onderhoud per jaar over
deze licentie voor het onderhoud. Daarin
is onze helpdesk volledig gratis opgenomen, net als alle updates die wij per jaar
uitbrengen.”
“We krijgen veel vragen of we ergens een
demo kunnen downloaden. We proberen
direct duidelijk te maken dat wij dat niet
doen. Niet omdat we dat niet zouden willen, maar onze ervaring is na al die jaren
dat men dan al begint met de automatisering te onderschatten. Het is geen appje dat
je downloadt en even probeert. Bovendien
zijn er door instellingen in OakTree soms
wel drie manieren om op een bepaalde
manier te werken. Wij komen nog persoonlijk langs om te laten zien wat we te bieden
hebben. We leren onze klanten dan ook
kennen en zien direct ook of er een klik is.
Serieuze automatisering is een langdurige
samenwerking. We kennen al onze klanten
persoonlijk, weten wie wie is en zoeken
dan ook naar een persoonlijke benadering.
Verhuurders weten dat ze afhankelijk zijn
van onze software voor een geslaagde
operatie. Die last dragen wij elke dag met
ons mee en dat vraagt veel van onze medewerkers. Doen overkomen dat het allemaal
zo eenvoudig is zou een verkeerd beeld
scheppen van de automatisering van verhuurbedrijven. Na 12 jaar in de advocatuur
te hebben gewerkt en 10 jaar in de afvalverwerking kunnen we stellen dat de verhuur
absoluut het meest complexe en zwaarste
automatiseringspakket is wat wij ooit op de
markt hebben gebracht.”
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FLEXIBEL

Het pakket is flexibel aan te passen aan
de activiteiten en grootte van de onderneming. Je kan uit verschillende uitvoeringen
van de software kiezen. Zo biedt het meest
compacte pakket (Lite) een oplossing voor
eenmansbedrijven die zoeken naar beter
voorraadbeheer, eenvoudig offertes opstellen en projectplanning van A tot Z. Het
meest uitgebreide pakket (Pro) ondersteunt
alle activiteiten voor AV verhuurders. Voor
boekhouding biedt Rentman een koppeling
met Exact Online aan en exportfuncties om
met andere boekhoudsoftware te werken.
KOSTEN

Rentman
Rentman is een complete oplossing voor verhuurbedrijven van ieder formaat.
Het systeem integreert de planning en communicatie in één systeem waarmee
het gehele team locatie-onafhankelijk kan werken, op ieder apparaat.

O

mdat Rentman online werkt heb je
één platform om samen te werken
met collega’s, freelancers en andere
bedrijven. Zo heeft iedere gebruiker een eigen account waarmee hij op ieder apparaat
zijn/haar specifieke taken kan uitvoeren. Je
hele crew kan een persoonlijke agenda beheren en direct reageren op uitnodigingen
en taken van andere gebruikers. Rentman is
de meest gebruikte software voor verhuurbedrijven in Nederland en België, met de
‘Huren bij de Buren’ koppeling kun je via
het systeem direct inhuuropdrachten versturen naar andere gebruikers.
GEMAK

Rentman staat bekend om het gebruiksgemak en de overzichtelijke interface. De
planning van personeel, voertuigen en
materiaal is visueel in Rentman. Zo zie je
snel waar je tekorten hebt en los je gaten
in de planning sneller op. In vergelijking
met andere oplossingen is het systeem
eenvoudig in gebruik en makkelijk onder
de knie te krijgen. Met gratis support,
video-tutorials en het online support center
kan iedereen zelf aan de slag. Het systeem
ondersteunt data-import, waardoor de integratie of overstap snel geregeld is. Als een
van de weinige partijen krijg je bij Rentman

de support volledig gratis, zowel via e-mail
als telefoon. Dit omdat de feedback en vragen van gebruikers de belangrijkste input
zijn om de software te blijven verbeteren. Al
deze updates worden automatisch en kosteloos doorgevoerd naar alle gebruikers.
Rentman integreert de planning van materialen, personeel en voertuigen in een systeem waarmee je hele team kunt werken. Je
hebt geen andere software meer nodig voor
het uitvoeren van je dagelijkse werkzaamheden. Offertes, planningen en werk-uitnodigingen stuur je ook direct vanuit het
systeem.
APP

De meeste recente ontwikkeling is de
lancering van de nieuwe mobiele app,
die mobiel magazijnbeheer betaalbaar en
eenvoudig maakt voor ieder verhuurbedrijf. Met de app kun je snel materialen
in- en uitboeken met je smartphone of
een QR-scanner. Behalve de toevoeging
van de magazijnmodule is de app ook
andere fronten verbeterd. Naast project- en
materiaalinformatie heb je nu ook altijd je
contactgegevens op zak. Daarnaast kunnen freelancers nu eenvoudig meerdere
agenda’s beheren in één overzicht.
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De prijs is afhankelijk van het gekozen
pakket (beschikbare functies) en het aantal
powerusers (gebruikers met beheerdersrechten). Je betaalt bij Rentman enkel voor
deze beheerdersaccounts. Alle gebruikers met beperkte rechten (zoals freelancers, magazijnmedewerkers en bepaalde
kantoorfuncties) kunnen gebruik maken
van gratis accounts. Rentman start vanaf
€29,- per maand. Voor het meest uitgebreide pakket met alle functionaliteiten en
een poweruser betaal je maandelijks €69,-.
Vervolgens is iedere extra poweruser €29,per maand. Optioneel kun je een webshopkoppeling afnemen voor €29,- per maand.
Je kunt je pakket op ieder moment aanpassen. Voor drukke periodes voeg je eenvoudig een extra poweruser toe en bij rustige
periodes bespaar je door enkel te betalen
voor benodigde powerusers.
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KOMENDE UPDATES

Achter de schermen wordt hard gewerkt
om de interface nóg duidelijker en overzichtelijker te maken. Hiermee heb je
straks een nog beter overzicht en de juiste
informatie altijd zichtbaar. Ook zijn dan
minder stappen nodig om bepaalde acties
uit te voeren. Daarnaast komt er een verbeterd overzicht op het financiële plaatje
van projecten. Zo heb je straks een beter
inzicht in hoe je kosten en opbrengsten
zijn opgebouwd binnen je project. Hiermee
kunnen gebruikers beter bepalen waar zij
op moeten sturen.
Om te ontdekken of Rentman past bij je
bedrijf kun je zonder verplichtingen een
30-dagen gratis proefperiode starten via
hun website www.rentman.io. Het supportteam kan al je vragen beantwoorden en je
kosteloos een rondleiding geven door de
software.

