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Definitie van gebruikers en hun rechten.

Definitie van handhelds , RFID-portalen en werkstations.

Voordefiniëren van landen en postcodes .

Opmaak lay-out van leverings- en ontvangstbonnen.

Beheer van alle contactgegevens van klanten en leveranciers. 

Individuele afspraken met klanten of opmerkingen kunnen gelogd worden voor 

commerciële medewerkers.

Elk item dat wordt verhuurd of verkocht, kan worden aangemaakt in de database. Per 

item kan relevante informatie worden gedefinieerd (bvb. item wordt verhuurd per 

veelvoud van 10, verhuurd met ladingdrager Y, …).  Dit vereenvoudigt de controle bij 

het beladen van de vrachtwagen. Naast materialen kunnen ook diensten worden 

gedefinieerd, zodat deze later bij het ingeven van een order kunnen worden 

geselecteerd.

Per item kan een afboeking worden ingesteld in geval van verlies of bij onherstelbare 

schade. Deze informatie wordt  opgenomen in de historiek van de bewegingen van 

elk individueel item.

Voor elk item kan een huurprijs worden gedefinieerd. Hierbij kan per klant een 

kortingsbedrag in een absoluut cijfer en/of percentage worden ingegeven. Voor elk 

item kunnen afwijkende prijzen per klant of dossier gedefinieerd worden, evenals 

extra kortingen op bepaalde dossiers of dagen. Bovenstaande handelingen kunnen 

eveneens worden toegepast  op diensten.

Per klant kunnen diverse verhuurdossiers worden opgemaakt voor de verhuur of 

verkoop van materialen. De kosten worden berekend op basis van de uitlever- en 

afsluitdatum. In het voorraadbeheer is het mogelijk om een verwachte afsluitdatum 

per dossier aan te geven. Per dossier kan het aantal ladingmeters worden berekend.

Men kan diverse magazijnen, magazijnlocaties en containers aanmaken. Per 

magazijn of container kan het aantal van elk itemtype worden opgevraagd.

Op basis van de orders, kan voor het personeel een dagplanning worden opgemaakt 

en beheerd. Ploegen kunnen per vrachtwagen worden samengesteld volgens 

ingestelde profielen (met C-rijbewijs, voorkeuren,. ..)

 

et 30 jaar internationale ervaring in het uitwerken van automatiseringsprojecten, verwierf Aucxis een grondig inzicht in de M aard en de mechanismen van bedrijfsprocessen in diverse sectoren. Wij bieden u de synergie van 4 business units: E-Trade 

systemen, RFID-applicaties, proces-controlesystemen en ERP-pakketten. In 2012 ontwikkelden wij een veelzijdig ERP-pakket dat 

universeel inzetbaar is in de verhuursector. Het pakket werd A-Rent gedoopt en wordt geïntegreerd met toepassing van RFID-

technologie.
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De voordelen
van A-Rent

Menselijke fouten worden 
tot een minimum beperkt.
 
Het tellen van items gebeurt 
volledig automatisch.

Elk item kan individueel 
worden gedetecteerd en 
getraceerd.

A-Rent creëert een efficiënt, 
real-time voorraadbeheer, 
zelfs over verschillende 
magazijnen.
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Voor de orderverwerking van de items die worden verhuurd, wordt gebruikt gemaakt 

van RFID-technologie.  Elk huuritem wordt voorzien van een RFID-tag of label met 

een uniek ID. Via RFID-handhelds en RFID- portalen kunnen de diverse huuritems 

tegelijk zeer snel worden uitgelezen.  Deze manier van werken vereenvoudigt:

> de inname van nieuw bestelde huuritems voor het magazijn

> de controle of de juiste huuritems naar de klant worden gestuurd

> de verwerking van teruggebrachte huuritems, die op het juiste klantendossier 

worden afgevinkt.

De RFID-portalen aan de dockshelters worden voorzien van een touch screen, 

waarop wordt gevisualiseerd wie welke koop of -huuritems heeft ingeladen en of 

deze overeenstemmen met de orderbon. Bij het laden van een foutief koop- of 

huuritem zal een duidelijk signaal worden gegeven  aan de belader.

Er worden speciale triggers gegeven die om aandacht vragen wanneer een huuritem 

terugkomt via een andere klant, of wanneer een afgeboekt of overgenomen 

huuritem wordt ingeleverd.

Offertes kunnen bij bestelling eenvoudig worden omgezet naar een huurdossier.  

Eénmaal de opdracht is gerealiseerd, kan een nacalculatie van het project of dossier 

worden uitgevoerd om de resultaten te vergelijken t.o.v. de projectcalculatie.

Het personeel registreert start- en stoptijden d.m.v. een RFID-batch aan één van de 

RFID-scanpunten of stuurt een SMS-bericht indien werkzaamheden worden 

uitgevoerd bij klanten.

RFID scanning

Projectcalculatie

en nacalculatie

Uurregistratie

Via RFID portalen en RFID handhelds 
kunnen diverse verhuuritems tegelijk 
zeer snel worden gescand.

De portalen zijn voorzien van een touch 
screen. Hierop wordt gevisualiseerd 
welke items worden ingeladen of terug-
gebracht en of dit overeenstemt met de 
bestelbon.

Download
de case study van het project 
uitgewerkt voor de verhuis- 

en verhuurbedrijven 
bedrijven P.A. van Rooyen 

(Top Movers) en Varodarent 
uit Nederland.

www.aucxis-erp.com/
producten/A-Rent

www.aucxis-rfid.com/
case studies/P.A. van Rooyen

RFID portaal met touch screen

iPad & iPhone
Commerciële taken

Uurregistratie
externe medewerkers

PC-klanten

Uitrusting vrachtwagen: RFID handheld
en bonnenprinterWerkstationsRFID handhelds

WIFI

SMS

GPRS

INTERNET

Bijhuizen -
Magazijnen

- RFID portalen
- handhelds
- printer
- werkstation
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Internet biedt de mogelijkheid om de klok rond, 7 dagen op 7, zaken te doen.  Klanten 

hebben de mogelijkheid om via het internet zelf dossiers samen te stellen voor het 

huren van materialen.  Zij kunnen eveneens een overzicht krijgen, per dossier, van de 

materialen die zij actueel huren.

Vertegenwoordigers kunnen via het internet elk huuritem op locatie identificeren: 

door het invullen van het ID–nummer komen zij onmiddellijk te weten tot welk 

klantendossier een item behoort.

Zij kunnen via het internet eveneens verloren huuritems commercieel afhandelen 

met de klant.

Het uniek tracken en tracen van elk getagd item genereert zeer interessante analyses. 

Zo wordt snel duidelijk wat elk groep van items oplevert, wat de rotatiegemiddelden 

zijn, wat de opbrengst is per item, enz.

A-Rent biedt de mogelijkheid om per klant en per dossier een 4-weken rapport op te 

maken, waarbij wordt berekend wat de te factureren kosten zijn voor huur, aankoop 

en/of extra diensten.

De kosten kunnen worden geëxporteerd naar een extern facturatiesysteem. Alle 

opgebouwde lijsten kunnen in een Excel compatibel formaat worden geëxporteerd.

E-commerce

Management

rapporten

Kostenrapport

Export

Geïnteresseerd in een 

verkennend gesprek omtrent 

de mogelijkheden van A-

Rent voor uw bedrijf, of in 

een demonstratie ?  

Contacteer ons op

+ 32 (0)3 7901717

of via e-mail op 

info@aucxis.com.
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