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EasyVision Offertes (EVO) 51,50€            per maand Installatie 190,00€             éénmalig
werken in de cloud (hosting)* 10,40€            per maand Opleiding EVO (4 sessies á 1,5 uur) 570,00€             éénmalig

TOTAAL 61,90€            per maand TOTAAL 760,00€             
standaard lay-outs afstemmen op briefpapier 145,00€            éénmalig (optioneel)

TOTAAL 905,00€             
* Standaard inclusief één back-office user 

EasyVision-Mobile (EVM) 82,00€            per maand Installatie 190,00€             éénmalig
werken in de cloud (hosting)** 15,60€            per maand Opleiding EVM (5 sessies á 1,5 uur) 712,50€             éénmalig

TOTAAL 97,60€            per maand Inrichting mobiel (3 uur) 285,00€             éénmalig

TOTAAL 1.187,50€          
** Standaard inclusief één back-office user + één mobiele user standaard lay-outs afstemmen op briefpapier 145,00€            éénmalig (optioneel)

TOTAAL 1.332,50€          

EasyVision FULL (EVF) 114,00€          per maand Installatie 190,00€             éénmalig
werken in de cloud (hosting)*** 15,60€            per maand Opleiding EVF (9 sessies á 1,5 uur) 1.282,50€          éénmalig

TOTAAL 129,60€          per maand Inrichting mobiel (3 uur) 285,00€             éénmalig

TOTAAL 1.757,50€          
*** Standaard inclusief één back-office user + één mobiele user standaard lay-outs afstemmen op briefpapier 145,00€            éénmalig (optioneel)

TOTAAL 1.902,50€          

Vision-Uitbreiding Modules

PLANNING

Vision-PlanVision 34,00€       per maand

Vision-Mobile planning 16,00€       per maand

RELATIE

Vision-Relatie Plus 39,00€       per maand

Vision-Mobile CRM Medewerkers 16,00€       per maand

DESIGN

Vision-Kenmerken Plus 16,00€       per maand

Helixcad (Basis 2D/ Full 3D) 54,50€       per maand (Basis 2D)
90,00€          PER MAAND (Full 3D)

FINANCIEEL

Vision-iDEAL Koppeling 10,00€       per maand

Vision-Crediteuren 16,00€       per maand

Vision-Debiteuren 16,00€       per maand

Vision-Boekhouding 60,00€       per maand

Koppelen met diverse externe boekhoudprogramma's  

Extra Users
Extra User EasyVision (Backoffice) € 40,40 per maand (incl. €10,40 hosting p/mnd/gelijktijdige user)

€ 14,20 per maand (incl. €5,20 hosting p/mnd/gelijktijdige user)

De uiteindelijke installatie, implementatie (inrichting) en opleiding van de software is afhankelijk van gekozen Vision-uitbreidings modules.

Van elk EasyVision Startpakket zijn de éénmalige  installatie-, implementatie- en opleidingkosten reeds aangegeven. 

Voor de Vision-uitbreidingsmodules wordt op maat een offerte opgesteld.

INFOGROEN
Rijneveld 153A - Proeftuin van Holland
2771 XV Boskoop
Tel. +31 (0)172 23 54 44

verkoop@infogroen.nl
www.easy-vision.nl

INFOGROEN Software B.V. is de nummer één in groene automatisering.
Wij zijn al ruim 30 jaar partner van hoveniers en groenvoorzieners die
meer efficiency willen in hun bedrijfsvoering. Zij kiezen voor INFOGROEN
om de kwaliteit van onze vaksoftware, de groene kennis en ervaring van
ons team en onze complete service.

Hoewel INFOGROEN zich voortdurend inspant om er zeker van te zijn
dat de informatie zo compleet mogelijk is, kunnen wij de juistheid,
noch de volledigheid, noch een specifieke toepasselijkheid van de

gepubliceerde en/of gevraagde informatie in dit document garanderen.
Copyright INFOGROEN Software B.V. Alle rechten voorbehouden.

Alle hierin vermelde merken en handelsnamen behoren toe aan
de respectievelijke eigenaren.

Met HelixCAD maak je digitale tuinontwerpen in 2D of 3D, beide 
versies zijn compatible met GroenVision

Extra User Vision-interne medewerkersportal 
(Mobiel)

Met onze Vision Uitbreiding modules heb je de zekerheid dat er voor 
elk bedrijfsproces een oplossing is. Zo kun je altijd GEFASSEERD ÉN 

GROEN AUTOMATISEREN. 

Onze modules richten zich o.a. op de bedrijfsprocessen omtrent 
Planning, Relatie, Design en op Financieel gebied.  

 
Zodra je bedrijf nog meer groeit en meerdere users tegelijkertijd in de 

software en/of in de cloud moeten werken, breidt je gewoon 
eenvoudig je pakket uit met Extra Users

Voor de (Fijn)Hovenier, 
zowel de mkb'er als zzp'er

Het onderhoudscontract is bij de huurovereenkomst inbegrepen.

Bel  0172 235 444 (ma-vr 08.30 - 17.00 uur) of e-mail afdeling Verkoop naar de mogelijkheden

Werk en factureer jij met zowel met gecalculeerde (Aangenomen) projecten en/of op Regie o.b.v. de gewerkte uren (uurtje-factuurtje)?

Werk en Factureer jij voornamelijk op basis van een gecalculeerde offerte (aangenomen werk)? 

Werk en factureer jij voornamelijk op Regie, op basis van gewerkte uren (uurtje-factuurtje)?

Met de Module Kenmerken Plus kun je eigen informatie zoals beeldmateriaal, leverancier-, maat en prijsinformatie, aan 
de digitale botanische bibliotheek toevoegen en aan een project koppelen.

Klik HIER voor alle voordelen van Mobiel Werken
Klik HIER voor de Systeemeisen

Dan is EasyVision-Mobile het startpakket voor jou!

2022

Vision-Uitbreiding Modules: 
GEFASEERD ÉN GROEN AUTOMATISEREN

Installatie, implementatie en opleiding

Huur Overeenkomst

Overig

Installatie, implementatie en opleiding

Installatie, implementatie en opleiding

Genoemde bedragen zijn inclusief support Servicedesk, Draai-Garantie & Updates, gebruik van de Online Docuwiki en de Quickstart 

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden, daarna maandelijks schriftelijk opzegbaar.

Vision Uitbreiding Modules

Software / diensten per maand

MET EASYVISION BEN JIJ AAN ZET

Software / diensten per maand

Software / diensten per maand

Want wij vinden dat software jouw werk makkelijker moet maken en 
je moet ondersteunen in de ontwikkeling van je bedrijf, welke kant je 

ook op wilt groeien. 

De EasyVision Startpakketten hebben we speciaal ontwikkeld voor 
jou bedrijfsituatie en groei(ambities). Standaard wordt elk 

startpakkket geleverd met één gelijktijdige gebruiker. */**/***

Met EasyVision beschikt een (Fijn)Hovenier dus over een compleet 
GROEN softwarepakket dat gefaseerd wordt geïmplementeerd in je 

bedrijfsprocessen. 

Dan is EasyVision Office het startpakket voor jou!

Dan is EasyVision Full het startpakket voor jou!

Installatie, implementatie en opleiding

Klik HIER voor onze Leveringsvoorwaarden

Elk EasyVision Startpakket wordt standaard geleverd met één gelijktijdige gebruiker, zowel voor de Back Office als Mobiele omgeving (waar van toepassing)

Genoemde tarieven zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen en functionaliteiten voorbehouden. 

Webclient is gratis, exclusief installatie. 
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