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Snel en wendbaar inspelen op veranderende 

klantbehoeften en marktontwikkelingen kan 

alleen als uw werkprocessen in de basis  

optimaal georganiseerd zijn. En als u altijd een  

up-to-date inzicht heeft in uw resultaten op 

bedrijfs-, businessunit-, klant- en projectniveau.  

Immers, hoe makkelijker en sneller uw (backoffice) 

werkprocessen verlopen, hoe meer tijd, capaciteit 

en aandacht u kunt besteden aan waar het 

in uw bedrijf echt om draait: uw klanten en 

hun behoeften van vandaag en morgen.  

 

INFOGROEN begrijpt dat als geen ander en 

heeft al zijn groene kennis en ervaring ingezet 

bij de ontwikkeling van GroenVision.

Professional
Dé groene geïntegreerde automatiseringsoplossing waarin 
uw strategie en businessmodel altijd leidend zijn.
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Alles 
in één 
en dus 
eenvoudig 
meer 
controle

Scoren met kwaliteit,  

moeiteloze samenwerking  

en foutloze performance
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Grip op alle processen 

Geeft inzicht in uw 
bedrijfsperformance  

(dashboard).

Compleet geïntegreerd 

programma

Van eerste klantcontact  
tot facturatie/rapportage.

Samenwerken was nog  
nooit zo makkelijk.

Gemaakt voor en door 
groene professionals

Meer dan 30 jaar 
business ervaring.

Managementinformatie 

Per bedrijfsonderdeel en 
getotaliseerd van de groep over  

alle bedrijfsonderdelen.

Eén database

Hergebruik van gegevens: 
voorkomt dubbele invoer.

Eenvoudige autorisatie
per functie/functionaliteit 

Instelbaar per gebruikersgroep
en individuele gebruiker.

Continue 
doorontwikkeling  

Op basis van de praktijk. Snelle 
servicedesk. Nieuwe modules.  

Automatische updates. 

Ondersteunt  

mobiel werken

24/7 en locatie-onafhankelijk.

Gebruikersvriendelijk en 
platform onafhankelijk

Eenvoudig in gebruik.

Top 12 voordelen GroenVision



3

Honderden standaard 
werkpakketten

Waarin normen/tarieven,  
commerciële en 

uitvoeringsbeschrijvingen 
voor u klaar staan.

Honderden  
voorbeeld documenten

Er zijn honderden voorbeeld 
business documenten,  

rapporten en dashboards 
beschikbaar.

Enterprise

Het delen of niet-delen  
van informatie tussen  

de eigen bedrijven.

GroenVision is dé geïntegreerde 
bedrijfssoftware voor hoveniers 
en groenvoorzieners. GroenVision 
automatiseert alle stappen in uw 
klant- en werkprocessen én is 
eenvoudig in gebruik. 

Dit bewezen programma helpt 
u om in de dynamiek van alledag 
overzicht te houden over 
uw projecten en stimuleert de 
samenwerking en communicatie 
met uw klanten, de uitvoering 
en uw kantoor. 

In deze brochure laten we u per werkproces zien 
hoe GroenVision helpt om de betrokken werkzaamheden 
beter, sneller en makkelijker uit te voeren.



4

Alles 
in één 
binnen 
én 
buiten

De ideale  
bedrijfsvoering 

voor de professional.

Nazorg Offerte

Financieel

Commercieel

Uitvoering

Uw
bedrijf

Calculatie

P. 10
Planning

P. 14
Commercieel

P. 08

Werkvoor-
bereiding

P. 12

App Vision  
Mobile

P. 16
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De optimale ervaring 
voor uw klant,  

met dito resultaat.

Moeiteloos samenwerken  

vanuit goed georganiseerde  

en op elkaar afgestemde 

werkprocessen.

Nazorg Offerte

Financieel

Commercieel

Uitvoering

Uw
klant

Materieel-
beheer

P. 18

Facturatie

P. 22
HRM

P. 26

Project-
administratie

P. 20

Financiële
administratie

P. 24
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Alles
in

één

Scoren met kwaliteit,  
een moeiteloze 
samenwerking 
en een foutloze 
performance
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Altijd 
en overal 
online in  
het project 
via de app

Via uw websiteVia uw website

Klanten
Portal

Leveranciers
Portal

InterfacesMedewerkers
Portal

Uw
informatie

Delen én afschermen

• Projectstatus
• Documenten bekijken
• Meldingen
• Verzoeken
• Enz.

• Prijslijsten
• Voorraden
• Orderstatus
• Enz.

Import, 
export en 

webservices  

• HRM
• Financieel
• Enz.

• Uren boeken
• Acties
• Planning
• Verlof
• Meldingen
• Enz.



Uw commerciële 
slagkracht vergroten?

Eenvoudig

1. Uw prospects vastleggen 
 en opvolgen.

2. Uw prospects analyseren:
 a. Wat is uw scoringspercentage?
 b.  Hoeveel offertes staan er open?
 c.  Wat is uw gemiddelde   

 projectgrootte?

3. Digitale nieuwsbrieven 
voorbereiden.

4. Communiceren en de opvolging 
daarvan beheren.

Commercieel
Met GroenVision kunt u werken waar en 

wanneer u maar wilt.

Klanten
Via uw eigen website eenvoudig, snel en 

veilig toegang krijgen tot al hun relevante 

projectgegevens.

Collega’s 
Uw collega’s kunnen onderweg uren 

inboeken en hun uren, vrije dagen, 

openstaande actiepunten, werkbonnen  

en verslagen inzien.

Commercieel

Nazorg Offerte

Financieel

Management

Uitvoering

Commercieel
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Leg vast om wat voor 

actie het gaat en wat 

het gewenste resultaat is. 

Per actiesoort kunt u 

vervolgens eenvoudig een 

statistiek uitdraaien, bijvoorbeeld  

uw klachtenregistratie.       

Tip

Als u bij één relatie meerdere 

projecten heeft, dan kunt 

u ook mailen vanuit het project.

De antwoorden van uw klant 

worden dan automatisch 

ook bij het betreffende 

project opgeslagen. 

Handig

Afspraak is afspraak
Koppel aan verslagen acties 

met bijbehorende deadlines en 

verantwoordelijke medewerkers. 

Deze acties kunt u direct als e-mail 

beantwoorden en doorzetten naar  

de Outlook agenda en mail van de 

betreffende medewerkers.

Binnenkomende e-mails 

in GroenVision automatisch  

opgeslagen worden? 

En dat u deze vanuit 

GroenVision eenvoudig 

kunt beantwoorden?

Wist u dat...

Heldere, eenduidige
communicatie
Communicatie met uw klanten legt  

u vast op relatie- of projectniveau.  

Documenten gemaakt bij een project, 

worden automatisch ook zichtbaar bij  

de relatie. 

Slimme e-mailverwerking
U kunt uw klanten via uw eigen website 

eenvoudig, snel en veilig toegang geven  

tot al hun relevante projectgegevens.  

Dat betekent dat al het mailverkeer bij  

de relatie zichtbaar is en opgevolgd  

kan worden. 

9
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Direct inzicht  
in marge, uren  
en inkoop?

Eenvoudig

1. Goede en op feiten gebaseerde 
calculaties maken, inclusief 
een inzichtelijke kostprijs, 
commerciële prijs, inhuur en 
uitbesteed werk. Dit is de basis 
van het project.

2. Op een snelle en eenvoudige 
manier (Excel-achtig), door uzelf 
te bepalen, project variabelen  
in uw calculaties verwerken.  
Dit geeft u direct inzicht in het te 
verwachten financiële resultaat 
van het project en in de invloed 
van verschillende variabelen 
daarop in termen van:  
a. Marge;

 b. Uren per m2;
 c. Prijs per m2.

3. RAW-bestekken inlezen en 
automatisch koppelen met eigen 
werkpakketten/normen.

4. Volledig geautomatiseerd een 
werkbeschrijvende offerte maken. 
Indien gewenst inclusief foto’s en 
afbeeldingen.

Calculatie

Nazorg Commercieel

Financieel

Management

Uitvoering

Calculatie
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Heeft u een verkoopprijs

(inclusief btw} voor ogen?

Vul deze dan in de calculatie

in. GroenVision rekent dan

automatisch de kost- en

verkoopprijzen per onderdeel

in verhouding terug.

Tip

Een marktconforme prijs
In projecten (via de ‘wijzig alles’ knop) 

kunt u op een ‘Excel-achtige’ manier snel 

en eenvoudig een calculatie op maat 

maken voor het betreffende project 

waarbij de kostprijs en verkoopprijs  

per onderdeel inzichtelijk zijn.

Een duidelijke, 
professionele offerte
Via het offerte menu vindt u talloze 

sjablonen voor het presenteren van offertes. 

Van RAW-achtige inschrijfstaten tot en met 

zeer uitgebreide werkbeschrijvende

offertes, inclusief foto’s.

RAW-bestekken automatisch 
koppelen
Tijdens het inlezen van een RAW-bestek 

koppelt GroenVision normen en tarieven 

automatisch aan het bestekpostnummer 

vanuit uw standaardwerkpakketten. 

Als u ook werkt met de 

module beeldbestekken kunt

u uw calculatienormen blijven 

gebruiken terwijl voor 

de inschrijfstaat/afrekening 

de periode wordt gebruikt  

als eenheid.

Handig
Veel werkpakketten inclusief

commerciële omschrijvingen,

normen en tarieven

beschikbaar zijn in het

standaard voorbeeldwerk-

pakketten bestand? U bent  

snel aan de slag!

Wist u dat...



Na opdracht goed 
voorbereid aan  
de slag 

Eenvoudig

1. Met één druk op de knop vanuit 
de calculatie de inkoop regelen 
en bewaken op bestel-, afroep-  
en leverdatum. 

2. Vanuit de calculatie de 
werkinstructie maken voor de 
uitvoering, inclusief:

 a. Specifieke projectinformatie;
 b. Benodigde materialen;
 c. Gemaakte afspraken met klant;
 d. Technische uitvoering.

3. Vanuit de calculatie de 
ontwerpplanning maken voor 
onderhoudsprojecten.  
Hierdoor heeft u inzicht in:

 a. Het aantal benodigde uren 
   per periode;
 b. Het aantal beschikbaar uren  

 per periode;
 c. Het arbeidsoverschot of -tekort  

 per periode;
 d. Daarnaast kunt u rekening   

 houden met de productiviteit  
 (loonwaarde) van de   
 medewerkers.

Werkvoor-
bereiding

Nazorg Commercieel

Financieel

Management

Uitvoering

Werkvoor-
bereiding
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Vanuit Kenmerken Plus 

maakt en bestelt u eenvoudig 

projectmatige plantlijsten 

 zodat u op één plek inzicht  

heeft in al uw bestellingen van 

zowel de dode materialen als 

van de beplanting. 

Inkopen, makkelijker kunnen 
we het niet maken
In GroenVision kunt u vanuit 

het project snel en eenvoudig 

bestellingen plaatsen en bewaken 

op bestel-, afroep- en leverdatum.

“Voorkom 

dubbele invoer 

van offertes en 

plantenlijsten.”

De tuin zien voor aanleg
Met HelixCAD kunt u levensechte,  

3D impressies maken van tuinontwerpen, 

met daarbij ook een beplantingsplan,

maatvoeringtekening en relevante

technische details. Zie www.helixcad.nl

HelixCAD gekoppeld is aan

GroenVision? U kunt informatie

uit HelixCAD gebruiken voor

het maken van offertes en

plantlijsten. Dat voorkomt

onnodige dubbele invoer.

Wist u dat...

Strak  geregeld
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Regie over de inzet 
van mensen en 
machines 

Eenvoudig

1. Vanuit de calculatie een globale 
onderhoudsplanning maken voor 
onderhoudsprojecten per week, 
maand of jaar.

2. Een detailplanning maken voor 
alle projecten (onderhoud en 
aanleg) in de module PlanVision:

 a. Per persoon;
 b. Per machine;
 c. Per dag en per uur;
 d. Regiewerkzaamheden inclusief  

 werkinstructie;
 e. Periodiek repeterende   

 werkzaamheden (onderhoud) 
 of materieelonderhoud.

3. Een grafische planning maken 
(visuele weergave) en daarin  
last minute wijzigingen 
eenvoudig grafisch doorvoeren.

4. De planning gebruiker als basis 
voor de urenregistratie.

14

Planning

Nazorg Commercieel

Financieel

Management

Uitvoering

Planning



Snel antwoord op vragen
In GroenVision is alle projectgerelateerde

informatie terug te vinden bij het project. 

Denk hierbij aan correspondentie,

documenten, offertes, planning,

geboekte uren en digitale informatie 

zoals foto’s en tekeningen.

Gebruik de individuele 
loonwaarde 
U kunt in zowel de globale planning als  

in de detailplanning gebruikmaken van  

de individuele loonwaarde. Zo komt,  

bij een combinatie van sw-uren en 

vrije bedrijfsuren de planning overeen,  

met de praktijk/productie. 

De loonwaarde of productiviteit 

kan ook meegenomen worden in 

de voorcalculatie zodat de voor- 

en nacalculatie uren in balans 

zijn qua productiviteit. 

Handig
Alle vanuit het project

inkomende en uitgaande

mails in GroenVision

automatisch verwerkt worden  

en inzichtelijk zijn?

Wist u dat...

“Flexibel 

in een

strakke

organisatie.”

Tip

Eenvoudig uren registreren
In GroenVision kan de planning gebruikt 

worden als basis voor de handmatige 

of mobiele urenregistratie. Het invoeren 

en verwerken van gewerkte uren wordt 

daarmee makkelijker dan ooit.

Als u inhuur ook in de planning opneemt, 

kunnen deze uren op dezelfde uniforme en 

snelle manier verwerkt worden. Bovendien 

kunt u de inhuurfactuur snel afletteren op 

de boekregels van de projecturen. 

Hierdoor weet u exact wat er nog open 

staat en betaalt u niets dubbel.

15



Op locatie alle  
relevante informatie 
bij de hand?

Voor de voorman 

Alles bij de hand

In GroenVision kunt u via de app
Vision Mobile 24/7 en locatie
onafhankelijk registreren:

1. Realtime gewerkte uren, 
materialen en materieel 
verwerken inclusief meerwerk. 

2. Realtime inzien wat de status 
is van de uren-, materialen- en 
materieelinzet: werkelijk ten 
opzichte van begroot.

3. Alle inhoudelijke project 
informatie inzien, inclusief de 
projectcommunicatie.

4. Via het projectdashboard de 
voortgang en status van de  
uitvoering volgen middels visuele

 smileys en kleuren. 

App Vision  
Mobile

Nazorg Commercieel

Financieel

Management

Offerte

App Vision
Mobile
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Voor de medewerker

Eenvoudig op 

locatie gewerkte 

uren registreren?

Uw mede werkers kunnen via de 
app Vision Mobile 24/7 en 
locatie onafhankelijk registreren:

1.   Realtime gewerkte uren 
registreren, eventueel op basis 
van de al ingeplande uren.

2. De eigen geboekte uren inzien.

3. De rapportage van het 
jaarurenmodel en het saldo 

 van de vakantiedagen inzien.

4. Een verlofaanvraag indienen. 

Een duidelijke, betrouwbare
planning
Met PlanVision kunt u per persoon

en machine per uur per dag de planning 

maken. De planning wordt grafisch 

weergegeven en is snel grafisch aan te 

passen. Vanuit de planning kunt u voor 

regieprojecten de werkinstructies maken.

U de planning ook kunt 

gebruiken als onderlegger voor 

uw urenregistratie? 

Wijzig dan alleen wat  

veranderd is.

Een goede werkinstructie

is de fundering onder een 

probleemloze uitvoering.  

Gebruik werkinstructies  

bij iedere opdracht.

Tip

Een probleemloze uitvoering
Vanuit de calculatie werkinstructies 

van het project maken. Hierop staan 

bijvoorbeeld het aantal geplande 

uren, machines, materialen, inhuur, 

technische beschrijvingen en

specifieke uitvoeringsinstructies.

“Uw medewerkers  

op locatie hebben 

24/7 inzicht.”

Meer informatie?

www.vision-mobile.nl

Handig

Wist u dat...
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Inzicht in uw machine-  
kosten en gerelateerde 
informatie?

Eenvoudig

1. Alle stamgegevens van uw 
machines vastleggen, zoals merk, 
type, draaiuren, onderhoud- en 
inspectie-interval, financiële 
kostenplaatsen en onderdelen. 

2. Per machine de volgende 
gegevens vastleggen:

a. De geboekte uren van 
monteurs (vanuit de 
urenregistratie);

b. Reparaties direct op de 
machine;

c. Planning van de machines in 
combinatie met PlanVision;

d. Gecalculeerde kosten als 
onderlegger voor de kostprijs;

e. Werkelijke kosten vanuit de 
urenregistratie, inkoopfacturen 
en vaste activa;

f. Materieeldossier voor inzicht 
in de historie van een machine, 
zoals reparaties en schades;

g. Overzicht van de keuringen 
met reminder bij verloop 
keuringsdatum;

h. Beschermingsmiddelen per 
machine;

i. Vastleggen van digitale 
informatie;

j. Projectboekingen.

18

Materieel-
beheer

Nazorg Commercieel

Financieel

Management

Offerte

Materieel-
beheer



Reparatie-uren tellen ook mee

In GroenVision worden ook reparatie-uren 

in de werkplaats of op projectlocatie in de 

urenregistratie geboekt. Deze uren worden 

automatisch doorgeboekt naar  

de betreffende machine en dus 

meegenomen in de kostprijsberekening.

Meer informatie?

www.groenvision.com/

materieelbeheer

Handig

“Alle stam-, inzet-, 

reparatie- en 

onderhoudsinformatie 

van uw machines 

eenvoudig vastleggen 

en beheren.”

Bij het inboeken van

inkoopfacturen kunt u ook 

automatisch afletteren op  

uw bestellingen.

Strak  geregeld

Inkoopfacturen doorboeken
Vanuit de GroenVision boekhouding 

kunt u in één handeling inkoopfacturen 

doorboeken op de betreffende 

machine. U bent er dus zeker van dat 

alle kosten meegenomen worden in 

het berekenen van de kostprijs van 

de machine. 

U hiermee voldoet aan 

de VCA-certificering  

voor machines?

Wist u dat...
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Eenvoudig inzicht in 
voor- en nacalculatie?

Eenvoudig

1. Facturen maken aan de hand van 
de voortgang en/of gemaakte 
projectafspraken.

2. Analyses maken van de voor- en 
nacalculatie op projecten en 
onderhanden werk.

3. De status van 
onderhoudsprojecten op 
maandbasis opmaken: 
ingeplande uren versus de 
geboekte uren, inclusief het saldo 
nog beschikbare projecturen. 

4. Analyse-overzichten automatisch 
doorsturen naar de projectleiding 
op ieder gewenst moment  
(via dashboards).

5. Uitvoerder heeft realtime  
inzicht in projectvoortgang door 
de Vision Mobile app.

Project-
administratie

Nazorg Commercieel

Financieel

Management

Offerte

Project-
administratie
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Tijdwinst bij regieprojecten

Bij regieprojecten kunt u eenvoudig de 

nacalculatieboekingen (verdicht) omzetten 

naar verkoopfactuurregels. Dit voorkomt 

extra invoer en bespaart u dus tijd én 

onnodige fouten. 

Kort op de bal spelen

In GroenVision kunt u geïntegreerd de 

RAW-bestekadministratie verwerken voor 

de weekoverzichten en termijnstaten.  

Zo kan GroenVision bijvoorbeeld per dag 

de voorcalculatie uren afzetten tegen de 

nacalculatie uren (productie) en kunt u 

direct reageren als er afwijkingen zijn. 

Meerwerk wordt in GroenVision 

afzonderlijk op het project 

verwerkt waarbij de 

projectbudgetten automatisch 

verhoogd worden. 

Handig
Als u gebruikmaakt van de  

Vision Mobile app,  

u de gewerkte uren  

makkelijk en snel digitaal  

kunt accorderen?

Met de interne medewerkers 

portal kunnen medewerkers

op locatie zelf mobiel hun  

uren inboeken en 

projectgegevens inzien.

Tip

Ureninzet conform afspraak
Tijdens de urenregistratie worden 

uren van medewerkers en machines 

geregistreerd en gelijktijdig verwerkt  

in de nacalculatie van het project.  

Hierbij wordt het jaarurenmodel 

ondersteund.

Wist u dat...
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Eenvoudig

1. De verwerkingstijd van facturen 
vereenvoudigen en versnellen.

2. Omzet wordt automatisch 
doorgevoerd in de geïntegreerde 
GroenVision boekhouding. 

3. Inkoopfacturen afletteren 
op de bestellingen, inclusief 
automatische doorboeking op 
het project. 

4. GroenVision koppelen aan uw 
eigen boekhoudprogramma: 

 er zijn koppelingen beschikbaar 
met alle bekende programma’s.

Overzichtelijk, 
geautomatiseerd en 
efficiënt verwerkt

Facturatie

Nazorg Commercieel

Uitvoering

Management

Offerte

Facturatie
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Voor onderhoudsprojecten

biedt GroenVision per maand

inzicht in de begrote uren,

geboekte uren en het nog

resterend saldo van de uren.     

Tip

GroenVision ondersteunt  

ook E-facturatie en kan  

de factuur in zowel een  

pdf- als in UBL-formaat 

opnemen in de mail. 

Handig

Duidelijkheid over meerwerk
Meerwerk op het project wordt 

automatisch verwerkt waarbij de 

projectbudgetten automatisch 

verhoogd worden.

Er ook dashboards beschikbaar 

zijn die uw 

managementinformatie

grafisch weergeven?

Wist u dat...

Inzicht in de voortgang
In projecten en financiële administratie zijn 

veel standaard managementrapportages 

beschikbaar, zoals voor- en nacalculatie, 

onderhanden werk, te verwachte omzet etc.

E-facturatie
U kunt project- , regie- en 

termijnfacturen eenvoudig 

aanmaken vanuit het project. Via de 

factuuradvieslijst wordt u proactief 

herinnerd aan de nog te factureren 

bedragen. U kunt uw facturen 

automatisch digitaal versturen vanuit 

GroenVision.

Duidelijke facturen
Facturen worden opgemaakt in een 

overzichtelijke lay-out op basis van al 

ingevoerde en gecontroleerde gegevens.

Door een standaard koppeling met 

internetbankieren heeft u altijd up-to-date 

inzicht in het betaalgedrag van uw klanten.
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Op elk gewenst 
moment

Hiermee verzorgt u de complete 
crediteuren- en debiteuren-
administratie van uw bedrijf;
1. Balansen en resultaatrekening 

opstellen.

2. Btw-aangifte doen. 

3. Debiteurenbeheer en 
herinneringen verzenden.

4. Internetbankieren  
(standaard beschikbaar).

5. Inkoopfacturen digitaal scannen, 
herkennen en laten accorderen: 
deze facturen worden geboekt op 
projecten, materieelstukken en 
algemene inkoop.

6. Losse facturen maken. Facturen 
vanuit VISION-Projecten worden 
automatisch doorgeboekt in uw 
boekhouding. De bedragen kunt 
u zelf automatisch over diverse 
grootboekrekeningen verdelen.

7. Intercompany facturen 
automatisch verwerken en 
consolideren voor verschillende 
werkmaatschappijen 

 (i.c.m. GroenVision Enterprise).

Uw administratie 
geïntegreerd binnen 
GroenVision  

Financiële
administratie

Nazorg Commercieel

Uitvoering

Management

Offerte

Financieel
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U kunt uw accountant 

ook toegang geven tot uw 

administratie via de GroenVision 

webclient. U bepaalt zelf welke 

informatie de accountant  

mag benaderen. 

Tip

Digitale link met accountant
Met de standaard ‘auditfile’ kunt u 

vanuit de GroenVision boekhouding 

boekingen doorzetten naar uw 

accountant voor de controle en 

verwerking uw jaarcijfers. 

Digitale verwerking 
inkoopfacturen
In GroenVision kunt u inkoopfacturen 

eenvoudig geïntegreerd verwerken en 

accorderen. Hierbij kan afgeletterd worden 

op bestellingen en doorgeboekt worden op 

projecten en materieelbeheer. 

Module vaste activa
Via de vaste activa module heeft u 

inzicht in en houdt u overzicht over 

uw afschrijvingen.

Als u de module vaste 

activa combineert met 

materieelbeheer worden de 

afschrijvingen doorgeboekt als 

nacalculatiekosten van 

het betreffende materieelstuk. 

Handig
Meer informatie over 

digital inkoopverwerking 

vindt u op: 

www.infogroen.nl/digitale

verwerkinginkoopfacturen
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Personeelsadministratie 
efficiënt en eenvoudig 
beheren

Eenvoudig

1. Personeelsdossiers aanmaken 
en beheren, inclusief diploma’s, 
certificaten, uitgereikte pbm’s en

 dergelijke.

2. Een rapportage maken van het 
jaarurenmodel: 
• Wat is er gepland; 
• Wat is er gerealiseerd; 
• Wat zijn de verschillen. 

 Dit overzicht is op 
medewerkersniveau ook 
beschikbaar via  
Vision Mobile. 

HRM

Financieel Commercieel

Uitvoering

Management

Offerte

HRM
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Via de urenregistratie is het 

gemiddelde ziektepercentage  

van uw bedrijf en van de 

individuele medewerkers 

inzichtelijk. 

Tip
Personeelsdossier
Binnen GroenVision kunt u complete 

personeelsdossiers bijhouden. Hierin zijn 

tevens de geboekte uren zichtbaar (ziek), 

het saldo vrije dagen en de actuele stand 

van het jaarurenmodel. 

Binnen HRM kunt u 

ook de schoen- en kledingmaten 

van de bedrijfskleding 

vastleggen.

HandigHet persooneelsdossier in 

GroenVision volledig geëncrypt 

opgeslagen wordt in de 

database zodat deze voor 

onbevoegden, ook van buitenaf, 

onleesbaar is?

Wist u dat...

Verlofaanvraag
Uw medewerkers kunnen via de app 

Vision Mobile eenvoudig hun vrije 

dagen aanvragen. De aanvragen 

worden automatisch als openstaande 

actie in het personeelsdossiers 

geplaatst. 
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Up-to-date inzicht in 
en grip op uw bedrijfs-
performance 

Eenvoudig

1. De door u gewenste rapportage
 met één druk op de knop:
 a. Op ieder denkbaar niveau;
 b. Zowel als rapport als visueel  

 (dashboard);
 c.  Kunnen ook automatisch   

 gemaild worden.

2. Tijdig bijsturen op afwijkingen 
ten opzichte van uw begroting,  
doelstellingen en/of offertes.
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In GroenVision is altijd 

zichtbaar wie de laatste 

wijziging heeft aangebracht 

en wanneer dat is geweest. 

Daarnaast is er een uitgebreide 

logfile aanwezig. 

Handig

Autorisaties
In GroenVision kunt u aan 

gebruikersgroepen specifieke 

autorisaties toekennen. Het is ook 

mogelijk om hierbij onderscheid  

te maken tussen ‘leesrechten’  

en ‘beheerrechten’. 

Aan het stuur met dashboards
Binnen GroenVision zijn dashboards 

standaard opgenomen. U kunt deze op 

verschillende niveaus toepassen zoals 

voor meerdere bedrijven, per project, 

per projectleider/ploeg, aanleg/onderhoud, 

per individueel project etc. 

Aan u de keuze
GroenVision is beschikbaar in zowel een 

koop- als huurvariant. Beide varianten kunt 

u zowel on-premise, in de GroenVision 

cloud of in uw eigen cloud laten draaien. 

Dashboards zijn beschikbaar 

voor grafische weergave 

managementrapportage.

HelicopterviewU in GroenVision rapportages 

automatisch aan kunt laten 

maken en deze per e-mail 

kunt distribueren? 

Wist u dat...
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Uit de dagelijkse praktijk

Het is belangrijk dat we snel en efficiënt inspelen op in- en externe ontwikkelingen. 
Daarvoor is inzicht in onze bedrijfs gegevens nodig. Sinds we met GroenVision van 
INFOGROEN werken, hebben we dat inzicht tot in de 3de dimensie. We kunnen 
bijvoorbeeld tot op activiteitenniveau zien hoeveel uren er ingezet zijn.
Tomingroep 
Erik van de Beld, Hoofd Bedrijfsbureau

Voorheen gebeurde alles via Excel, kennis van onze activiteiten zat bij mensen 
in het hoofd en externe documenten werden bewaard in e-mail inboxen. 
Dat is nu verleden tijd. We maken nu calculaties, verzorgen de planningen, 
boeken machines en regelen de projectadministratie in GroenVision.
Groen en Straatreiniging Irado 
Hans Heijligers, Teammanager

Het grote voordeel van GroenVision is dat we alle bedrijfsgegevens in één 
softwarepakket bijhouden en beheren. Van de voor- en nacalculatie van projecten 
tot en met de facturatie. Dat bespaart ons tijd en geeft ons een up-to-date overzicht. 
Iedere maandag draaien we bijvoorbeeld een overzichtslijst uit met daarop  
geboekte uren, kosten, facturatie en resultaat.
Van Huizen groenvoorziening en drainage
Kees Otte, calculator/werkvoorbereider
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Wat toen al opviel, en nooit veranderd is, is dat INFOGROEN snel en adequaat 
reageert op verzoeken van klanten. Meestal zien we onze wensen in de update 
van het programma terug.
Tomingroep 
Erik van de Beld, Hoofd Bedrijfsbureau

GroenVision zorgt voor inzicht op alle niveaus in onze organisatie: van informatie per project 
tot en met managementinformatie voor intern gebruik en voor rapportages naar de gemeente. 
Met die informatie kunnen we intern en naar onze klanten onderbouwen hoe we mensen en 
middelen inzetten. Van daaruit is het een kleine stap om met elkaar in dialoog te gaan over 
hoe we nog effectiever kunnen samenwerken en/of over hoe we mensen en middelen wellicht 
anders in kunnen zetten. En dat vind ik – zeker ook gelet op onze ambities op het gebied van 
duurzaamheid – een grote meerwaarde voor onze organisatie.
Spaarnelanden
Robert Stuurman, Unitmanager

GroenVision is marktleider en speciaal ontwikkeld voor de groensector.  
Dat is merkbaar. Ik kan vanuit het programma professionele offertes maken 
en klanten gericht benaderen met mailings over bijvoorbeeld onderhoud, 
verzorging en aanbiedingen voor producten en diensten. Wat ik ook belangrijk 
vind is dat we in GroenVision alle informatie over klanten en projecten op een 
goede, betrouwbare manier kunnen vastleggen en beheren. Dat geeft mij rust, 
inzicht en het vertrouwen dat onze basisprocessen onder controle zijn.  
En dus ook ruimte om meer klanten te bezoeken.
Nederveen Tuinen
Arjan Nederveen, eigenaar
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Snel en wendbaar inspelen 

op klantwensen en 

marktontwikkelingen

kan alleen als in de 

basis alles klopt 
Zelf ervaren hoe GroenVision u daarbij helpt?

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak voor een 
inspirerende demonstratie. Wij komen graag naar u toe.

GROENVISION

T +31 (0)172 23 54 44

www.groenvision.com 

E info@infogroen.com



De ijzersterke basis  

onder uw bedrijf: vandaag,  

morgen en overmorgen!

Professional
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