
Snabbt, lättanvänt och 
framförallt tillgängligt 
system.
Rent Control är ett smart, lätthanterligt och 
öveskådligt system som tagits fram och 
utvecklats till att vara det huvudsakliga redskapet 
för uthyrningsföretag.

Full kontroll från start oavsett om ni använder en 
telefon, surfplatta eller dator – det ska vara 
enkelt att göra verklighet av sina mål. 

Har du några frågor?
Har du några frågor? Vill du kanske ha en demo av systemet eller är du redo

att komma igång med en modern och smidig hantering av dina hyresobjekt? 
Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss - vi finns här för dig!

Rent Control AB
Kungsgatan 38
441 31 Alingsås

info@rentcontrol.se

0322-30 31 30

www.rentcontrol.se



Funktioner
Här nedan har vi valt att visa ett par av de funktioner som gör Rent Control till ett komplett 
verktyg för dig som hyr ut bilar, maskiner eller andra enheter. Givetvis finns det många fler 

bra funktioner i systemet och dessa berättar vi gärna mer om. 

Prislista
Redan från början har vi haft som mål att erbjuda en prissättning som gör det enkelt för 

våra kunder att lyckas. Vår prismodell bygger på en bas som inkluderar allt såsom backup, 
GDPR hantering, web-bokning, kundregister m.m.

Titan
(fler än 100 objekt)

5 495kr/mån

4kr/bokning*

Silver
(upp till 50 objekt)

3 495kr/mån

4kr/bokning*

Guld
(upp till 100 objekt)

4 495kr/mån

4kr/bokning*

Brons
(upp till 10 objekt)

1 495kr/mån

4kr/bokning*

Prislista Rent Control 2021
Det enda ni behöver göra är att bestämma hur många objekt som ska hyras ut - resten sköter Rent Control!
Därefter betalar man en låg avgift per hyra och i denna har vi även inkluderat kostnad för fakturering och påminnelse om 
detta skulle bli aktuellt.

Startavgift:  3 995kr
Inläsning:  4 995kr (tidigare kundregister, objekt, personal)
Utbildning:  5 295kr (nätbaserad utbildning med handledare)

*I bokningsavgiften ingår all funktion. Fakturautskick från 5kr/st.

Om Rent Control
Rent Control är framtaget speciellt för biluthyrning och hjälper 
till att förbättra och effektivisera hela verksamheten och
samtidigt ge en tydlig och klar bild över tillgängliga resurser och 
arbetsflöden. Givetvis kan man hela tiden följa de ekonomiska 
flödena i realtid.

Systemet är utvecklat tillsammans med erfarna aktörer inom 
branschen. Detta borgar för att alla de krav som finns på ett 
modernt system är tillgodosedda med Rent Control. Med över 
trettio års erfarenhet av att utveckla affärssystem och stor 
kunskap från biluthyrning så är vi redo att hjälpa er att lyckas 
ännu bättre.

Flexibelt 
Systemet ger er full kontroll 

över pågående, framtida och 
historiska uthyrningar via det 

lättarbetade gränssnittet. 

Smidig 
ekonomikontroll

Smidig ekonomikontroll
Rent Control ger er möjlighet 
att direkt i systemet sköta all 
intäktshantering, fakturering, 

kontantbetalning m.m. 
Precis som det skall vara med 

andra ord. Givetvis kan ni 
skapa exporter till ert  

bokföringssystem och dessa 
har då med sig all nödvändig 

info för att minska onödigt 
manuellt arbete. 

Tydlig statistik
I Rent Control får man enkelt 
ut rapporter på all tänkbar 

info som kan vara bra att ha. 
Oavsett om det handlar om 
beläggning, försäljning eller 

vilken sorts uthyrning som är 

informationen i systemet.

Allt för att underlätta för er 
verksamhet. 

Driftsäkert
Genom rätt teknikval, hög 

kompetens och aktiv 
bemanning 24/7/365 kan vi 

erbjuda en modern driftmiljö 
med garanterad tillgänglighet 

på den nivå som din 
verksamhet kräver.

Vi tar hand om allt, backup, 
säkerhet m.m.

Det bästa av allt, det ingår i 
priset redan från början.  

Påminnelsehantering

automatiserad påminnelse-
hantering för de fall då 

kunden missar att betala 
sin faktura. Kunden får en 

påminnelse och Ni får betalt. 
Ingen kostnad tillkommer vid 

påminnelse eller inkasso. 
Påminnelse och inkasso-

hanteringen administreras av 
PS Finance och är helt  

integrerad i systemet redan 
från start.

Överskådligt
Direkt när du loggar in möts 

du av en tydlig bild över  
pågående hyror och din 

åtgärdslista samt givetvis 
övrig statistik.

Online bokning 
Systemet har en integrerad 

onlinebokning som ni enkelt 
lägger ut på er webbsida och 

era kunder kan därefter enkelt 
hyra objekt och betala för 

dessa med kort direkt på er 
webbsida.

Integrerad ID-kontroll
Tillsammans med 365id så 

kontrolleras ID-handlingar och 
dess utgångsdatum på några 

sekunder och svaret 
presenteras i realtid direkt i 

systemet. 


