
De la fermier la fermier!

ARENDIS

Și plata arendei 

va fi o vacanță !



Sătul de hârțoage?

ARENDIS
te scapă de ele !



SOLUȚII SOFTWARE

Vă oferă control deplin asupra afacerii Dvs.!

Reduce costurile!

Crește productivitatea! 

Economisește timp!

Ușor de utilizat de către oricine!

Nu sunt necesare abilități speciale de lucru cu 
calculatorul!

Funcționează cu calculatoarele pe care le aveți 
deja!

Reflectă oglinda realității!



Ce face ARENDIS ?

• Ține evidența arendatorilor și a terenurilor

• Generează automat  toate documentele
necesare procesului de plată a arendei:

• Contract, Act adițional, Reziliere, Adeverințe

• Factură, storno

• Dispoziție de plată

• Notă de calcul arendă

• Aviz de Însoțire a Mărfii

• Borderou de Plăți, Monetar Zilnic

• Se pot face plăți în produse agricole sau bani.

• Generează automat și tipareste:

• Dispozițiile de plată numerar

• Ordinele de plată prin bancă

• Mandatele poștale 



• Soluție modernă de gestiune a ÎNTREGII RELAȚII CU ARENDATORUL, nu doar a arendei;

• Un singur software pentru toate activitățile legate de Arendare, Contractare, Plată, Oferte de 

cumpărare, Promisiuni de vânzare-cumpărare, Gestiune Teren în Proprietatea Arendașului dar și a 

Arendatorului (!);

• O evidență corectă și transparentă a terenurilor, Evidenta plăților efectuate, Evidenta popririlor, 

Legături între Arendatori și Împuterniciți, Schimburi de teren;

• Istoric de activitate pe fiecare arendator (plăți, contracte, modificări de suprafețe, cumpărări de 

terenuri, deces, moștenire, schimburi de mesaje, cereri etc.) cu data, ora și utilizatorul care a făcut

modificarea;

• Trimite mesaje personalizate către un singur arendator, un grup de arendatori, membrii echipei

dumneavoastră sau alerte în caz de evenimente speciale;

• Posibilitatea de a vă încărca contractele SCANATE, împreună cu TP, CI, acte de proprietate, etc.;

• Restricționare acces utilizatori pe anumite primării sau anumite firme;

• Semnalează automat suprapunerile existente între parcele, astfel economisind BANI;

• Semnalează automat contractele care urmează să expire, înainte ca aceasta să se întâmple cât încă

mai puteți face ceva!



Ce mai face ARENDIS ?

• Generează automat:

• declarațiile cerute de ANAF (ex. D112, D205, D394)

• Listele pentru APIA

• Calculul pentru ANAF

• Impozitul stopat la sursă

• Integrează toate schimbările legislative, la 
timp

• Acces rapid la rapoarte  pentru management, 
contabilitate, rapoarte de stoc, de estimare 
arendă și rapoarte contabile despre restanțe 
arendă

• Sistem de alertare prin  Email și SMS către 
angajați, arendatori și către administrație sau 
partenerii dumneavostră de afaceri



• Semnalează ofertele de cumpărare asupra cărora nu s-a acționat;

• Elimină erorile umane la introducerea datelor și previne introducerea parcelelor duplicat;

• E accesibil indiferent de nivelul de competență în lucrul cu calculatorul;

• Automatizează și eficientizează întocmirea actelor (Contract, Dispoziția de plată, Factura, 

AIM, Notă de calcul arendă, Plata prin Bancă, Mandat Poștal, Adeverințe pentru primărie, 

Declarație Consimțământ GDPR și orice alte documente specifice pe care le întocmiți acum

manual);

• Întocmește Rapoarte pentru Management, pentru Contabilitate, precum și rapoarte zilnice

de stoc, Rapoarte contabile despre restanțele de plată, Rapoarte de estimare arendă

aferentă campaniei);

• Exportă automat Declarațiile, Facturile și Plățile către programul dumneavoastră de 

contabilitate, oricare ar fi acesta (Winmentor, Saga, etc). Gata cu introducerea manuală în

mai multe sisteme!



Beneficii  ARENDIS

• Generează declarațiile către ANAF și APIA

• Calculează automat valoarea arendei, 
impozitului și a CASS-ului în funcție de 
normele legislative în vigoare

• Este tot timpul la curent cu schimbările din 
legislație

• Fără parcele duplicate

• Fără  sume nejustificate plătite pentru arendă

• Timp redus și viteză crescută de plată a 
arendei



• Funcționează pe orice Calculator, Laptop, Mac, Telefon, Tableta;

• Identifică dispozitivul (IP-ul) de pe care a fost accesat softul;

• Securizează datele. Backupuri zilnice în 3 locații diferite;

• Mereu la curent cu toate dispozițiile legale și fiscale în vigoare, de oricâte ori s-ar putea

modifica!

• Dezvoltat în România pentru piața din România, testat pe ferma co-proprietarului!

• Economisește timpul dumneavoastră;

• Poate fi personalizat în funcție de cerințele dumneavoastră;

• Oferim asistență la fața locului, la plata arendei și la importul manual al datelor;

• Oferim training la sediul Clientului;

• Oferim asistență in stabilirea conexiunii la internet pe teren;

Avantaje ARENDIS



Record de viteză în lucrul cu ARENDIS

100 contracte / zi
introduse în Arendis de pe suport fizic de 

hârtie de către echipa noastră

150 plăți/zi
înregistrate de un singur

utilizator



Cardul de arendator (opțional)



70+ 
companii utilizatoare

70.000+ 
contracte de arendă 

gestionate

150.000+
hectare gestionate

ARENDIS în cifre



70+ 
companii utilizatoare

70.000+ 
contracte de arenda 

gestionate

150.000+
hectare gestionate

ARENDIS
În cifre



București, 18.000 ha

Dolj, 3.500 ha

Suceava, 2.000 ha

ARENDIS câţiva dintre clienţii noştri:

Teleorman, 17.000 ha

Botoșani, 12.000 ha

Tulcea, 1.000 ha Focșani, 550 ha Alba Iulia, 9.500 ha

Iași, 3.000 ha



Agri Pe – Markus Bode Botoșani

Programul ne-a ajutat foarte mult în organizarea 
arendei și a plății arendei într-un mod mult mai 
transparent și mai clar. Banca de date online dă 

posibilitatea tuturor celor implicați să aibă acces în 
orice moment și din orice loc la situația actuală a 

suprafețelor arendate și a plăților făcute. Reprezintă 
un avantaj puternic și un instrument valoros în 

conflictele cu firmele concurente și cu arendatorii. Poți 
să găsești imediat cine, când a încheiat un contract pe 
ce suprafețe sau când, cui, în numele cui a fost plătită 

arenda.

Costel Iancu – Centro Trans Corporation Dolj

„ Arendis ăsta mi-a dat o senzatie de liniște de nici nu 
pot să spun…”

Ionut Ungureanu – SHR (Southern Harvest Romania) 
„Mulțumim că ne-ați făcut viața mai ușoară!”

Feedback Clienți



“Este ca o carte deschisă
care îmi pune la dispoziție
toate informațiile
de care am nevoie.”

Bessenyei Szidónia –
Cultilis, Harghita

“Voi reușiți să descâlciți
puțin acest haos al arenzilor
și al declarațiilor. ”

Mara Moise –
Moltagro, Argeș



„Obișnuiam să fiu ocupat scriind contracte de 
arenda 3 sau 4 luni pe an. Cu ARENDIS totul este
stabilit în mai puțin de o lună!”

Mircea Apetroaei – Agrifarm, Dolj

(responsabil cu plata arendei)

„Eu sunt foarte mulțumită și mă bucură faptul  că 
îmi ocupă foarte puțin timp din activitatea pe care
o fac prin acesta.”

Ionela Dumitru – Renci, Olt



ARENDIS  mereu alături de Dumneavoastră!

• Actualizare continuă conform cu modificările 
legislative

• Suport tehnic telefonic 

• Suport tehnic prin email

• Informări despre noile funcționalități ale softului

• Alerte despre modificările înregistrate de 
utilizatorul Supervisor

• Mentenanță și update

• Backup zilnic al datelor

• Gama largă de servicii suplimentare



• Instruire la sediul clientului

• Asistenţă la utilizare în teren

• Asistenţă la stabilirea conexiunii de internet în 
teren

• Asistență la plata arendei

• Asistență la importul manual de date 

• Verificarea contractelor de arendă fizice vs
Arendis

• Schimb de experienţă şi bune practici

ARENDIS  gamă largă de servicii suplimentare



• Susţinem seminarii la sediul clientului pentru
instruirea echipei responsabilă de arendă!

• După seminarii, se acordă un 
Certificat de Atestare Operare 
Arendis, după un test de verificare 
a cunoștințelor.

• Vizite periodice la Clienții noștri

• Întâlniri anuale cu grupuri de 
Clienți pentru schimb de 
experiență și bune practici

• Oferim asistență în teren la plata
arendei pentru utilizatorii
Arendis



• Asistenţă la utilizarea softului

• Asistență la plata arendei 

• Asistenţă la stabilirea conexiunii de 

internet

• Schimb de experienţă şi bune practici

Asistență în teren include:



Susţinem seminarii la sediul clientului pentru instruirea echipei
responsabilă de arendă!







ARENDIS …

să vedem 
programul!



Bun venit unui nou arendator!



Adaugă contract de arendă
Din câteva click-uri se 
crează contractul de 
arendă.



Adaugă contract de arendă



Modelul dvs. existent va fi implementat 
în Arendis.

Puteți adăuga LOGO pentru firma dvs.

Puteți negocia individual cu fiecare 
arendator Nivelul de arendă sau tipul 
contractului.

Tipărire Contract



Opțiuni de plată

Arendatorul poate opta 
pentru plată în 
produse, în lei sau atât
în produse cât și în lei.

Plata poate fi:
- parțială: puteți 

plăti doar un 
anume procent din 
suprafața totală 
contractată

- integrală: se poate 
achita toata 
suprafața neplătită

Se poate, de 
asemenea, face o 
singură plată pe unul 
sau mai multe 
contracte.



Plată în produse - întocmire Nota de calcul arendă, Factură, AIM

Modelul dvs. existent va fi implementat în 
Arendis!

Puteți alege plata în mai multe produse (grâu, 
porumb, floarea soarelui, ulei, cartofi, făină, 
etc)!

Puteți adăuga LOGO pentru firma 
dumneavoastră!

Nota de calcul arendă conține toate datele 
cantitative și valorice aferente plății efectuate. 
Cantitatea de produse care se plătește este 
afișată de Arendis în Avizul de însoțire a mărfii, 
iar pe Factură este calculată contravaloarea 
acesteia în lei, în funcție de prețul Consiliului 
Județean.

Cu Arendis simplificarea muncii depuse  în 
întocmirea documentelor financiar-contabile 
este la un click distanță!



Plată în lei - întocmire Notă de calcul arendă, Dispoziție de plată 
către casierie

Modelul dvs. existent va fi 
implementat în Arendis!

Arendatorul poate opta să 
primească doar o parte din 
valoarea contractului sau poate 
primi suma integrală aferentă 
contractului.

Nota de calcul arendă conține 
toate datele valorice aferente 
plății efectuate. 



Plăți instant prin mandate poștale:
Borderou, Centralizator și Mandat Poștal

Se pot selecta unul sau mai mulți arendatori pentru generarea 
Borderoului și a Centralizatorului pentru Poștă.

Completarea automată a datelor pe mandat și borderou 
înlocuind completarea lor de mână, economisind astfel timp.



Plata prin bancă 
Borderou Plată prin virament Bancar



Declarație Consimțământ GDPR
Generează automat Declarația de 
consimțământ a arendatorului cu 
privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Arendis semnalează pe fișa 
arendatorului dacă acesta NU și-a 
dat acordul privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal.



Tipărire adeverință pentru Primărie

Arendis generează 
adeverința necesară pentru 
primărie  în vederea 
depunerii la APIA a cererii 
unice de sprijin pentru 
terenul lucrat .



Istoric activitate utilizator

Arendis generează un 
istoric de activitate pe 
fiecare utilizator cu 
privire la orice modificare 
făcută de acesta, inclusiv 
data și ora când au fost 
operate:

- plăți

- contracte

- modificări de 
suprafețe

- cumpărări de 
terenuri

- deces

- moștenire

- schimburi de mesaje

- cereri 

- etc



Cum poți să comunici cu arendatorii?

Simplu! Poți trimite mesaje sau email-
uri arendatorilor fie din fișa 
arendatorului sau folosind butonul 
„Corespondență in masă”.

Se pot trimite mesaje personalizate 
către un singur arendator, un grup de 
arendatori, membrii echipei 
dumneavoastră sau alerte în caz de 
evenimente speciale:
- data de naștere a arendatorului
- informare dată plată arendă
- informare documente lipsă
- orice alte evenimente la cerere



Upload documente scanate

Arendis vă oferă posibilitatea 
de a adăuga în fișa 
arendatorului contractele 
SCANATE, împreună cu: 
- Titlu de Proprietate
- CI
- acte de proprietate
- etc.



Rapoarte contabile si export in Saga
(sau orice alt soft contabil pe care il folositi)

Arendis generează 
următoarele tipuri de 
rapoarte:

- raport pentru 
Management

- rapoarte pentru 
Contabilitate

- rapoarte zilnice de stoc 

- raport de istoric plăți

- rapoarte contabile despre 
restanțele de plată

- rapoarte de estimare 
arendă aferentă campaniei

- rapoarte plăți aferente 
campaniei



Raport parcele duplicat

Arendis elimină erorile 
umane la introducerea 
datelor și previne 
introducerea 
parcelelor duplicat.

În felul acesta, vă 
asigurați că nu plătiți 
de doua ori aceeași 
parcelă.

*Pentru această 
funcționalitate este necesar să 
identificați fiecare parcelă prin 
număr de tarla, număr 
parcelar și număr titlu de 
proprietate.



Înregistrare plată poprire

Arendis ține o 
evidență clară a 
poprilor 
arendatorilor. 

Arendis evidențiază 
dacă unui arendator  
i s-a pus poprire, 
suma poprită și dacă 
a fost reținută. 



Contracte expirate și contracte care 
urmează să expire

Semnalează automat 
contractele expirate și 
contractele  care 
urmează să expire!



Oferte de cumpărare

Arendis ține o evidență 
corectă și transparentă 
a ofertelor de 
cumpărare.

Acestea pot fi marcate 
ca și acceptate, 
refuzate, șterse sau 
modificate. 



• Arendis ține o evidență corectă și transparentă a 
terenurilor date și primite la schimb.

• Arendis semnalează dacă o suprafață este implicată 
într-un contract de arendă și nu permite adăugarea 
acesteia într-un contract de schimb.

• Generează automat contractul de schimb.

Listă schimburi teren





Contract de schimb

Modelul dvs. existent va fi 
implementat în Arendis.

Alertă în cazul în care 
suprafețele sunt inegale.

Alertă în cazul în care contractul
de schimb este încheiat pe o 
perioadă care depășește
contratul de arendare pe terenul
cedat.



• Introducere date de înregistrare firmă, 
opțiuni de plată

• Colectare contracte de arendă

• Completare date în Excel

• Configurare și personalizare documente 
emise

• Configurare formulă de calcul arendă

• Verificare, validare și import date în 
Arendis

• Instruire a echipei clientului

ARENDIS pașii implementării



Robin Friedmann
Co-proprietar la Agrifarm, 
cu 20 ani experiență în 
banking și administrarea
afacerilor, agricultură, 
vânzări, producție, control, 
project management.
GER, EN, H, RO

Josef Kalleder
15 ani experiență în 
programarea de software  
și key account 
management vânzări, IT, 
product development, 
project management.
RO, EN, FR

ARENDIS echipa de management



Echipa suport Clienți



Activități sociale





De la fermier la 
fermier!

www.vvc.ro
info@vvc.ro
+40 755.99.55.99

http://www.vvc.ro/
mailto:info@vvc.ro

