
Slimme Lease-data voor lease-
maatschappijen die vooruit willen
Business Intelligence oplossingen ingewikkeld, duur of alleen 
weggelegd voor grote corporate organisaties? Zeker niet! De 
dashboards van onze Slimme Lease-data oplossing maken 
strategische bedrijfsinformatie toegankelijk én inzichtelijk voor 
iedere leasemaatschappij. Hoe groot je wagenpark ook is.

Of het nu gaat om de verkoopcijfers, nieuwe contracten of de 
kosten voor reparaties, onderhoud & banden; online dashboards 
laten precies zien wat de actuele stand van zaken is. Zo heb je als 
leasemaatschappij nóg meer grip op de resultaten en ben je in 
staat om bij te sturen wanneer nodig.

Met de Slimme Lease-
data oplossing ben je 
verzekerd van:

Actueel inzicht in de 
belangrijkste lease-
componenten 
Totaalbeeld van alle 
trends en ontwikkelingen
Overzichten per vestiging

De belangrijkste voordelen op 
een rij

Altijd en overal toegang tot alle   
strategische informatie
Snel en eenvoudig in gebruik te nemen
Geen ingewikkelde exports meer nodig, 
maar een direct inzicht in de data
Meer omzet dankzij goed gefundeerde 
besluiten
Eenvoudig uit te breiden en/of aan te 
passen
Betrouwbaar en veilig
Krachtig intuïtief design

Geen dure specialisten nodig
Iedere leasemaatschappij beschikt over een schat 
aan waardevolle informatie. Informatie die je nu kunt 
verzilveren dankzij slimme dashboards. Eenvoudig via 
een koppeling met bestaande software, zoals het 
LeaseWise pakket van CarWise. Zonder ingewikkeld 
gedoe of dure specialisten.

Altijd en overal beschikbaar
De Slimme Lease-data oplossing is veilig 
ondergebracht in de Cloud van Microsoft. De 
dashboards zijn volledig responsive zodat de 
inzichten zowel op een groot scherm aan de muur 
op kantoor of onderweg op een smartphone zijn af 
te nemen. Zo heb je altijd en overal toegang tot alle 
strategische informatie van jouw bedrijf.

Wij snappen jouw business
Onze business consultant begrijpt precies wat een 
leasemaatschappij nodig heeft en zorgt voor een 
optimale inrichting van de dashboards. Zodat jij 
binnen no-time aan de slag kunt met de dashboards 
die perfect aansluiten bij jouw bedrijfsvisie.

Meer weten?
Benieuwd hoe de Slimme Lease-data oplossing jouw leasemaatschappij nóg sneller vooruit helpt? 

Bij MostWare vertellen we je er graag alles over. Geheel vrijblijvend natuurlijk. Ons partnerschap 
begint bij een goed gesprek. Neem contact met ons op via 071-5791010, dan plannen we een 

afspraak!

www.mostware.nl

“Dit is een must-have voor 
iedere eigenaar van een 
leasemaatschappij die 
betrokken is bij de ontwikkeling 
van zijn bedrijf.” 

directeur ProMobility

Dick Dekker


