Vilket uthyrningsprogram
är bäst för er?
Här kan ni se hur MCS utmärker sig och varför
ni bör tala med oss.
Vi brinner för uthyrning
Förträfflig personalbehållning
och många års samlad
kunskap om uthyrningsbranschens utmaningar
erbjuder er förstklassiga
systemlösningar, som kan
hjälpa ert företag
Teknologi för er personal
att växa.
ute på fältet
MCS smarta mobila lösningar
är utvecklade så ni lätt kan
samarbeta och vara lyhörda
för era kunders växlande
behov.

Vi hjälper företag
att växa och
blomstra
Skalbar mjukvara
gör det möjligt att
börja smått med
utrymme och växa.

Vi hjälper alla
uthyrningsbranscher
MCS-rm har en stark och
gedigen kärna för att stödja
uthyrningsprocesser, med
omfattande funktionalitet
och påbyggnadsmoduler så
specialiserade uthyrnings- 100% fokus på uthyrning
företag kan hitta det de
MCS-rm är utvecklat för
söker.
uthyrare och deras skiftande
funktionalitet hjälper er att
sköta alla aspekter av er
uthyrning i ett enda,
användarvänligt system.

Vi pratar ert
språk
Vi har kontor över
hela världen med
flerspråkig personal
och mjukvara.

Ekonomiskt stabilt
Vi är ett säkert val och
en affärspartner som
definitivt kommer finnas
kvar på marknaden. MCS
etablerades för över 30
år sedan, är ekonomiskt
stabilt och med ett
utmärkt ekonomiskt
resultat.
MCS vill jobba i
Vi bryr oss verkligen om
partnerskap
våra kunder
Vi
integrerar
lätt med andra
500+ uthyrningsVår starka kundfokus hjälper
viktiga
system
och har kopplingar
oss att erbjuda lyhört och relevant företag förlitar sig på oss
till
viktiga
företag
och organisationer
Våra kunder världen över
stöd, utbildning, teknisk support,
inom
industrin.
intygar hur vår lösning har
implementering och konsulttjänster.
möjliggjort deras tillväxt
samt förbättrat deras
affärsöversikt och kundservice
långt över deras förväntningar.

Vi utvecklar system för
företag i er bransch
Då vi kontinuerligt
investerar och vidareutvecklar vår mjukvara, kan
våra kunder erbjuda
förstklassig kundservice
och nå konkurrensfördelar.

För att diskutera era behov eller för mer information, ring oss: +46(0)8-578 770 93
e-posta: info@mcs-software.se eller besök vår hemsida: www.mcs-software.se

