
Det bedste 
værktøj er 
det, vi lejer 
ud sammen.
Et udlejningssystem udviklet til at matche 
kravene fra en travl hverdag i materiel-
udlejningsbranchen. 
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”I modsætning til andre it-
virksomheder kommer Nethire rent 
faktisk fra den branche, de sælger 
til. Det gør en stor forskel, at vi har 
en partner, der kender vigtigheden 
af at få hverdagen til at fungere i en 
udlejningsforretning. Deres know-
how indenfor deres felt er unik. Det 
ville ingen anden it-leverandør kunne 
præstere, selv hvis de ville.”

Carsten Ludvig  adm. direktør i Johannes Fog

”Cito stod overfor at skulle udskifte 
et aldrende udlejningssystem, og det 
naturlige valg var Nethire. Systemet 
er meget brugervenligt for vores 
udlejere, som nemt og præcist kan 
lave udlejningsordrer. Vores udlejere 
skal kunne lave tilbud, ordrer og 
salg i et system, som er overskueligt, 
intuitivt og hurtigt og ikke mindst et 
system, som løbende bliver udviklet 
og derfor er fremtidssikret.”

Johnni Næsved, Materielchef Cito A/S





Derfor er det også udlejere, der er med til at udvikle og forbedre 
systemet hver eneste dag og tager telefonen, når du ringer med 
spørgsmål. På den måde sikrer vi, at du får det bedst mulige 
system og support til dit udlejningssystem. Nethire omfavner hele 
udlejningsprocessen – fra booking og billedregistrering af skader til 
service, reparation og transport. Alt sammen i et system - designet af 
udlejere til udlejere.

 Nyeste web-baseret teknologi. Ingen installation påkrævet  
 blot adgang til en web-browser

 Designet specifikt til hverdagen i en udlejning –    
 brugervenligt og effektivt

 Standard integration til en række af de mest populære
 økonomisystemer gør fakturering og økonomisk    
 opfølgning  i eksisterende systemer enkelt

 Driftes og sikkerhedskopieres i Microsoft Azure – garanti for  
 høj sikkerhed og driftsstabilitet

 Abonnementsbaseret pr. lokation med frit antal brugere.  
 Ingen ekstraomkostning ved nye medarbejdere

Udviklet af 
udlejere til 
udlejere.





 Effektiv administration af lejemål, udlevering, modtagelse  
 og returkontrol

 Håndtering af transport, mængdevarer og salgsvarer

 Administration af service og reparationer

 Skabeloner for tilbud, lejebetingelser, følgesedler,   
 transportsedler mm.

 Valgfri periodefakturering

 Brugerroller sikrer høj datakvalitet og sikkerhed

 Adaptive Pricing - håndtering af lejetyper og prissætning 
 for hhv. dags-, uge-, måneds- og årsleje

 Flydende lokationer kan håndtere, at grej hentes i en butik  
 og afleveres i en anden

 Effektiv brug af QR-koder letter udlejningen og giver hurtig  
 adgang til brugervejledninger, certifikater, service status  
 mm.

 +15.000 mastervarer at kopiere fra sikrer en hurtig   
 implementering

 Servicehistorik

Nethire 
løser 
opgaven.





 Hotline support med erfarne udlejere i den anden ende af  
 røret 

 Løbende systemopdateringer inkluderet i abonnementet  
 holder dig konstant på forkant med både funktionalitet og  
 teknologi 

 Hjælp til opsætning og oplæring fra erfarne udlejere, og I  
 får tilknyttet en fast konsulent

Trygt og 
effektivt 
samarbejde.





 Flere moduler at vælge mellem:

 Nethire Udlejning 
 Basis-systemet til den professionelle udlejer 
 (PC-arbejdsplads) 

 Nethire Service 
 Registrer og administrer dine servicesager,  så dit grej altid  
 er up-to-date 

 Nethire Mobile Manager* 
 Til udlejningspersonalet ude på lageret/pladsen (App). 
 Giver blandt andet mulighed for at knytte     
 fotodokumentation på lejeordren 

 Nethire App 
 App til lejekunden. Gør det let for dine kunder at booke  
 lejeordrer på farten. Tilpasses jeres logo og farver 

 Nethire Webshop 
 Webshop til lejekunden. Gør det let for dine kunder at   
 placere digitale lejeordrer. Tilpasses jeres logo og farver 

 Nethire BI Library 
 Til udlejningschefen, indkøberen og sælgeren. Detaljeret  
 viden om din forretning via dynamiske grafer og tabeller -  
 på PC’en eller i hånden

* Udlevering, modtagelse og returkontrol via smartphone og QR-koder. Kan imødekomme 
udfordringerne med at huske at få opdateret Nethire-systemet efter en udlevering/modtagel-
se. Mulighed for fotodokumentation. Kan skabe bevisbyrde, der gør efterfakturering af skader 
og rengøring lettere.

Funktioner 
og værktøjer 
til alle formål.





Afprøvet 
system med
mange 
brugere.





Fra udlejning til deleøkonomi

Brugere af Nethire Udlejning har mulighed for at deltage i 
Nethire Community, en deleøkonomisk platform, der forener 
kunder og materiel med formålet at øge belægning og 
understøtte en bæredygtig udvikling i udlejningsbranchen og 
byggeriet.

 Du får adgang til flere kunder og dermed øget    
 efterspørgsel og højere belægning på dit grej

 Du får adgang til materiel, der ikke ligger på egne hylder  
 og dermed øget servicegrad og reduktion af indkøb og  
 kapitalbinding

Kontakt os hvis du vil høre mere om jeres muligheder i 
Nethire Community.

Giv din 
omsætning
et skub.
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Kontakt os for en præsentation eller for yderligere info.

Adresse: Fabriksparken 11 - 2600 Glostrup


