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Simpel en doeltreffend
€ 49,50

Vast maandbedrag

Voor de fijnhovenier



De 5 voordelen van EasyVision 
 

1 Fun to work with 

Stop gewoon met het steeds maar weer opnieuw intypen van gegevens. 
Je hebt vast wel iets beters te doen. 

EasyVision bevat een database met honderden groene 
werkomschrijvingen, 7.000 planten en standaard lay-outs voor offertes 
en facturen. Informatie en lay-outs die je voor iedere klant en ieder 
document kunt hergebruiken.  

2 24/7 online

Met EasyVision heb je je kantoor op zak. 
Waar je ook bent en hoe laat het ook is, via je tablet heb je altijd 
toegang tot EasyVision.   

3 Easy does it 

Nooit meer een melding dat je software geüpdate moet worden? 
Nooit meer zelf een back-up maken? 
In EasyVision nemen wij dat allemaal van je over: 
veilig, up-to-date en makkelijk. 

4 Low cost 

Je betaalt voor EasyVision slechts € 49,50 per maand, 
exclusief hosting- en implementatiekosten. 

5 Quick start

Als je vandaag besluit, ben je volgende week aan de slag met 
EasyVision. Je leert het programma snel en makkelijk kennen met 
onze e-learning tool. 

Like!

7.000 planten  
op basis 
van 120.000 
kenmerken 
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Mogen we je voorstellen: 
de onderdelen van EasyVision, 

1. Relaties

In de module Relatie leg je alle 
relatiegegevens van je klanten eenmalig 
op één centrale plek vast. 
Daarna kun je ze overal hergebruiken.

2. Werkzaamheden

Het standaard meegeleverde 
werkzaamhedenbestand bestaat 
uit honderden werkzaamheden met 
werkomschrijvingen specifiek voor de 
fijnhovenier. 

Met deze gegevens kun je eenvoudig 
calculaties en offertes maken. 

Uiteraard kun je alles aanpassen aan je 
eigen werkwijze. 

3. Projecten

In Projecten voeg je alle werkzaamheden 
toe die je uit gaat voeren voor een 
specifieke opdracht. 

Je hebt zo direct inzicht in je marge, 
kunt afrondingen en opslagen 
doorvoeren en hebt een prima basis 
voor je offerte, facturen en werklijsten. 

aangenaam

Relaties en bijbehorende 
projecten in één oogopslag



Hier jouw logo voor een 
professionele uitstraling 

4. Documenten

Maak met de gegevens uit Relatie en 
Projecten eenvoudig offertes, facturen 
en brieven, maar ook bijvoorbeeld 
werkbeschrijvingen voor de uitvoering 
van projecten. 

Daarnaast kun je hier ook externe 
informatie opslaan, zoals projectfoto’s 
en bouwtekeningen. 

Zo archiveer je alle relevante informatie 
op één centrale plek. 

 

5. Digitale facturatie

Projecten kunnen op verschillende 
wijzen worden gefactureerd. 
Met EasyVision kun je eenvoudig de 
(digitale) facturatie verzorgen voor:
• Regiewerk
• Aangenomen werk 
 (ook met voorschotfacturen)
• Onderhoudsprojecten (ook met 
 periodieke termijnfacturen)

Voor projecten die met voorschotten 
of termijnen betaald worden, zorgt 
het factuur adviesoverzicht ervoor dat 
je nooit meer een termijn vergeet te 
facturen. 

6. Kenmerken

Met Kenmerken heb je direct toegang 
tot een database met 7.000 planten 
waaruit je planten kunt selecteren en 
bekijken op basis van 120.000 kenmerken. 
Je kunt Kenmerken optioneel uitbreiden 
voor het maken van plantlijsten bij 
projecten. 

aangenaam



Een border 
wieden met 
een pincet?
 

Een Hedera haag 
rooi je toch ook niet 
met een bulldozer?

Als professioneel zelfstandig hovenier klaar je iedere klus met je 
eigen werkwijze én met het juiste gereedschap. Waarom zou je dat 
dan anders doen als het om je automatisering gaat? Waarom zou je 
werken met allerlei briefjes en aparte bestanden in Word of Excel? 
Of waarom zou je investeren in uitgebreide, geavanceerde software 
en dus ook betalen voor modules die je nooit gebruikt?

EasyVision biedt je precies wat jij nodig hebt: groene software 
waarmee je eenvoudig kunt calculeren, offreren en factureren. 
Niet meer en niet minder. Overal en altijd. Ontwikkeld door en voor 
hoveniers. Verkrijgbaar tegen een vast maandbedrag van € 49,50.

Is EasyVision ook op jouw bedrijf geschreven? 
Neem dan contact met ons op. 

Wil je eerst zien hoe EasyVision werkt? 
Meld je dan vandaag nog aan voor een kennismakingssessie 
of voor een online demonstratie. 

Meer info zie www.easy-vision.nl

Vast maandbedrag

€ 49,50-Gemak



Adres: 
Italiëlaan 4 (Plantarium Gebouw)
2391 PT  HAZERSWOUDE-DORP

Powered by INFOGROEN
INFOGROEN Software B.V. is de nummer één in groene automatisering. Al 30 jaar zijn wij partner 
van hoveniers en groenvoorzieners die meer efficiency willen in hun bedrijfsvoering. Zij kiezen voor 
INFOGROEN om onze vaksoftware, de groene roots van ons team en onze complete service.     

Meer informatie:

T +31 (0)172 23 54 44

www.easy-vision.nl

info@easy-vision.nl

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. 
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EasyVision is een cloud oplossing. Voor het gebruik van de software, de updates en support betaal je 
€ 49,50 per maand. De hosting van EasyVision kost € 10,00 per maand. De looptijd van de EasyVision 
overeenkomst bedraagt minimaal drie jaar. De overeenkomst is daarna per maand opzegbaar.

De eenmalige opstartkosten bedragen € 680,00 en bestaan uit de installatie van de software,
het gebruik van Online Hulp EasyVision en 6 uur remote begeleiding (op afstand).

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. 


