
Você está visualizando este documento no seu celular ou tablet? 
Então, gire a tela do seu dispositivo para uma leitura mais confortável.

CONHEÇA O

RENTAL BY IT UP 
BUSINESS
O melhor em gestão para locação
de equipamentos, de forma nativa
no seu ERP.



Fale com a TOTVS e aumente a rentabilidade dos seus contratos com a gestão 
completa do Rental by IT UP Business.

Da definição de escopo até a emissão de nota
fiscal, tecnologia para gerenciar todos
os processos da sua empresa.
Atendimento e proximidade TOTVS: unifique seus pontos de contato
em um único parceiro e tenha as melhores tecnologias e soluções

Praticidade: conecte as áreas mais importantes do seu negócio
com soluções nativas e conectadas ao seu ERP 

Tecnologia na operação: funcionalidades como definição de escopo
a partir do lançamento de oportunidades no CRM, integração da vistoria 
entre as áreas técnica e comercial, gestão de orçamentos sem
retrabalhos, reserva e separação de equipamentos com garantia contra 
desvios e redução de até 80% na morosidade de movimentações

E mais: ordens de serviço integradas para reduzir a ociosidade
de equipamentos, gestão da mão de obra, controle e visualização de
todo o processo em um cockpit completo, administração de contratos
com faturamento e cobrança automatizados, emissão de notas
fiscais, entre outras funcionalidades

0800 70 98 100itup.com.br

Conheça algumas das empresas que  
já utilizam o Rental by IT UP Business:

Quanto maior o número de ativos da sua empresa, mais importante é a gestão deles. Pensando nisso, apresentamos

o Rental by IT UP Business, a solução ideal para controle da locação e manutenção de qualquer tipo de equipamento. Tenha 

mais velocidade na operação, gerencie custos e contratos de forma inteligente e garanta margens adequadas, com uma 

ferramenta integrada e disponibilizada em parceria com a TOTVS. Tudo para sua empresa ter domínio total sobre a utilização

e a cobrança de itens, além de gestão eficiente de rotas para coletas e entregas.

MAIS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO COM UMA GESTÃO FOCADA EM RESULTADOS 
PARA SUA EMPRESA:

GESTÃO SEMPRE DISPONÍVEL 

Acesso web e 100% mobile, com apps 
exclusivos para controle da sua operação,
a qualquer hora e em qualquer lugar.

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS 

Dashboards com dados e indicadores sobre 
rentabilidade de contratos, localização de 
equipamentos e muito mais.

SEGURANÇA FISCAL 

Atendimento às diferentes obrigações 
fiscais e de contabilidade exigidas pelo
seu segmento.

http://www.itup.com.br

