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L E A S I N G S O F T W A R E
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Hvorfor vælge LEASO?
• IKKE afhængig af Dynamics NAV licenser
• All-in-One software
• LEASO er fuldt integreret i skyen
• Automatiserede og digitale værktøjer
• Lave totale omkostninger
• Fuld kontrol
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AUTOMATISERET
AFVIKLING AF LEASING & LÅN
Med LEASO kan din finansielle virksomhed automatisere alle de manuelle
processer omkring afviklingen af en leasingaftale eller et lån.
Udviklet til at minimere tidsforbrug og sikre at alle aspekter af leasingaftalen
overholdes, både over for kunden og over for Motorstyrelsen.

AMORTISERING

B E TA L I N G E R

Automatisk amortisering og
renteberegning af leasing og lån.

Lad LEASO oprette og opkræve alle
betalinger på en aftale eller et lån.

I en travl hverdag er det vigtigt at systemet gør det nemt og
intuitivt, at få løst alle opgaverne omkring en leasingaftale.
Lad LEASO være leasingkonsulentens “lille hjælper.”
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PERSONLIGE
LEASINGTILBUD
Tag kontrol over alle virksomhedens leasingtilbud med LEASO.
Du har muligheden for at tilpasse renter og afskrivningstabeller i henhold til
forhandlerspecifikke ønsker.
Tilpas med få klik dine afkastkrav til den enkelte forhandler og tildel adgang
efter behov.

FORHANDLERE

M AT R I C E R

Med LEASO kan du betjene eksterne
forhandlere, nemt og individuelt.

Tilpas afskrivning, renter og afvikling i henhold til
individuelle rente- og afskrivningsmatricer.

Send, gem og rediger leasingtilbud direkte til slutkunden.
Og følg udviklingen for egne og eksterne kunder, direkte i systemet.
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FINANSIEL VIRKSOMHED
Stigende myndighedskrav øger behovet for automatisering

AML
En sund anti-hvidvaskhåndtering er
adgangsbilletten til den finansielle branche.
Er din virksomhed klædt rigtig på?

RAPPORTERING
Med LEASO kan du sikre at din
virksomhed overholder og lever op til
de stadig stigende myndighedskrav til
rapportering og compliance.

KYC
“Kend din kunde” princippet koster
mere og mere man-power. Frigør
tiden til andre opgaver med LEASO.

COMPLIANT
Er du sikker på at jeres virksomhed
overholder reglerne?
Med LEASO kan du sikre at
virksomhedens politikker efterleves i
henhold til myndighedernes krav,
både i dag og i fremtiden.
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DESIGN & LAYOUT
Egen profil og tilpasset design

LEASINGAFTALER
Med LEASOs WORD-konvertering kan
du præsentere din virksomheds
design og layout og få jeres egen
individuelle leasingaftale.

NEMT
Udviklet så bruger selv kan tilpasse og
ændre i layout og leasingaftaler.
Vi kender branchen og behovet for
løbende tilpasning.

ONLINE
Ændring af design og layout er muligt
selv at foretage via nem upload af
WORD-filer.

BRANDING
Din version. Din profil.
Med LEASO opretholder du din
virksomheds branding profil over for
leasingtager.
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INTEGRERET MED E-CONOMIC
Uafhængig af Dynamics NAV eller andre dyrere licenser – nemt at skifte økonomisystem

INTEGRERET
Integreret med e-conomic og
fuldstændigt uafhængigt af eksterne
licenser og interesser.

SAMARBEJDE
Nemt samarbejde på tværs af teams
og mulighed for at dele alle data med
revision og samarbejdspartnere.

CLOUDBASERET
Arbejd med LEASO via skyen. Nemt at
samarbejde på tværs af teams med
alle data realtime opdateret.

UAFHÆNGIG
Uafhængigt af de store ERP-systemer.
Med LEASO bevarer du kontrollen
over virksomhedens vigtigste
styringssystem.
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OPGAVESYSTEM
Med LEASOs opgavesystem tabes ingen sager på gulvet

DEADLINE PÅ OPGAVER

DEL

Med klart definerede opgaver, er det
nemt at overholde aftalerne med
kunderne og sikre at ingen sager
fristoverskrides i DMR.

Del dine opgaver med ledige hænder i
travle perioder.

SEND VIDERE

KUNDETILFREDSHED

Opgaver der ikke nås, kan
automatiseret videresendes til ledige
kollegaer.

Med LEASOs opgavesystem er det
nemt at holde alle kunder glade og
advisere om udløb og deadlines i
henhold til virksomhedens politikker.
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NEMT AT FÅ LEASO
ETABLERET
Lad os hjælpe med alt det tekniske.
Vi har gjort det nemt for nye kunder at vælge LEASO.

OPRETTELSE

KO N TO PLA N

Vi har valgt at det skal være
gratis at få etableret en LEASO
aftale.
Vi har valgt at gøre det gratis
fordi vi tror på vores system.

Brug vores godkendte
kontoplan til finansiel
virksomhed eller tilpas til din
virksomheds behov.

I N T E G R AT I O N

DESIGN

Lad os stå for det hele!
Vi laver en komplet løsning med
integration til din eksisterende
eller nye e-conomic konto.

Vi tilbyder vejledning og
hjælp, så du selv kan tilrette og
ændre layout i dokumenter
efter behov.
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OM OS

LEASO kort fortalt
Udviklet af leasingselskaber til leasingselskaber.
Vores vision er at LEASO via automatisering skal kunne administrere hele leasingprocessen - fra den
elektroniske underskrift af leasingaftalen gennem hele kontraktens forløb, til afslutning og løbende
rapportering til relevante myndigheder og samarbejdspartnere.
Tænk hvad du kan frigøre af tid med LEASO!

