Zoekt u software?
Of een oplossing die uw business vooruit helpt?
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Alles centraal geregeld

Verkoopt, verhuurt of onderhoud u machines en materieel? Dan wilt u natuurlijk graag weten wat de status is.
Moet de machine bijvoorbeeld gekeurd worden en is dit te combineren met gepland onderhoud. Zit de machine in
de verhuur of heeft het onderhoud nodig? Kan ik direct de status zien van mijn onderhanden werk en omvangrijke
projectadministraties? Kortom, in welk stadium van de levenscyclus bevindt het apparaat of het project zich.
Hoe mooi zou het zijn als u dat met slechts één handeling tevoorschijn kunt halen?

Vanzelfsprekende efficiëntie
Met die gedachte als uitgangspunt heeft Dysel midden
jaren negentig haar Equipment Life Cycle™ (ELC) oplossing
ontwikkeld en sindsdien steeds uitgebouwd. Het is de
uiterst succesvolle software die de complete levensduur van
uw machine op één centrale plaats opslaat. Al uw bedrijfskritische processen beheert u vanaf één centrale plek.
Zoals bijvoorbeeld verkoop, inruil, revisie, installatie,
projecten en service. De Dysel oplossing laat uw business
renderen met de focus op zowel effectiviteit als efficiëntie.
Uw bedrijfsprocessen worden optimaal ondersteund.
Als vanzelfsprekend en compleet tot in detail.

Van service tot euro
ELC is uitermate geschikt voor alle bedrijven die machines
en materieel verkopen, verhuren en onderhouden. Van
hijskraan tot koffiezetapparaat en van aggregaat tot
zaagmachine. Heeft u complexe onderhoudstrajecten,
uitgebreide maatwerk installaties of bijzondere verhuuroplossingen? Dan is ELC voor u dé oplossing. Alle relevante
logistieke, commerciële, financiële en projectprocessen
zijn naadloos geïntegreerd en centraal geregistreerd. Wilt
u een verhuurmachine verkopen? Met slechts een druk op
de knop ziet u de complete onderhoudshistorie met alle
kosten. Een verkoopprijs is in een handomdraai gemaakt.

Complete Equipment
Life Cycle™ oplossing

Volledige integratie

Veel van uw bedrijfsinformatie is decentraal opgeslagen.

Uw ELC totaaloplossing integreert naadloos met Microsoft
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Wereldwijd succes

Wereldwijd gebruiken vele multinationals met duizenden gebruikers de Dysel Equipment Life Cycle™
oplossing om effectief en efficiënt dagelijks hun werk te doen. Gebaseerd op Microsoft Dynamics is de
ELC oplossing zowel uniek als breed gedragen. Toch gaat het niet om de software alleen …

Kennis is belangrijk
Als serviceverlenend bedrijf weet u als geen ander dat het
leveren van een goed product niet genoeg is.
Samenwerking, advies, training, goede service en specifieke
kennis zijn minstens zo belangrijk. Dat geldt ook voor Dysel.
Daarbij hanteren wij een gestandaardiseerde aanpak,
gebaseerd op onze kennis van uw markt. Dat zorgt voor
een korte implementatie en professionele ondersteuning
waardoor u snel een optimaal rendement behaalt.

Digitaal leren spaart kosten
Uitgebreide ondersteuning

U heeft geen behoefte aan tijdrovende klassikale trainingen
die een enorm beslag leggen op uw medewerkers. Uw
business draait immers door. Kies daarom voor ELC met het
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Dysel Partnership voor lange termijn

U bent continu op zoek naar verbetering van uw processen.

werkoplossing met testproblemen, maar een praktische en branche-

Uw software moet dit niet alleen ondersteunen, maar uw business

gerichte oplossing rondom een generieke maar solide basis.

vooruit stuwen. De ervaren Dysel adviseurs, praktische software
en prima ondersteuning passen daar naadloos bij. Precies daarom

De tijd van flexibel in te richten systemen en branchegerichte

steken wij veel tijd in een partnership voor de lange termijn.

oplossingen is nog maar net begonnen. Om de marktontwikke-

Samen bereiken we het beste resultaat.

lingen en wet- en regelgeving bij te houden moet u een steeds
groter beroep doen op uw IT omgeving. Bij Dysel gaan we graag

Microsoft heeft met Dynamics prima ERP software. Maar voor

een stap verder. Met Microsoft Dynamics en ELC loopt u op de
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Dynamics basis. Samen staat dat garant voor een voortdurende
stroom van eenvoudig toe te passen verbeteringen en uitbreiding

Wij zijn er klaar voor en vinden het een uitdaging om u vooruit te

van de praktische functionaliteit. Niet uitsluitend een dure maat-

helpen. Gaat u de uitdaging met ons aan?
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