
jouw digitale planten bibliotheek



Een uitgekiend, divers en verrassend beplantingsplan dat 
naadloos aansluit op de groenvoorkeuren én de groene vingers 
van je klant: dat is het puntje op de i van je ontwerp. Om die 
finishing touch te geven aan iedere tuin, hoef je tegenwoordig 
echt niet meer te graven in je botanische geheugen. Of uren  
te grasduinen in botanische boeken of op internet. 

Vision-Kenmerken Basis biedt je precies wat jij nodig hebt: een 
complete digitale botanische bibliotheek waaruit je met hulp van 
een slim selectiemenu de planten die voldoen aan jouw criteria 
selecteert: 24/7, inclusief botanische informatie en foto’s.

De 5 voordelen van  
Vision-Kenmerken

1 Complete bibliotheek 
Vision-Kenmerken omvat uitgebreide botanische informatie  
over 8000 planten en bomen met meer dan 10.000 foto’s.  
Daarnaast heb je de beschikking over een plantennamen  
bibliotheek van meer dan 56.000 namen, Latijnse namen,  
gebaseerd op de officiële plantennamenlijst van Stichting  
Beurshal.

2 24/7 online
Met Vision-Kenmerken heb je je eigen botanische bibliotheek 
altijd binnen handbereik. Waar je ook bent en hoe laat het ook is, 
je hebt je altijd toegang tot Vision-Kenmerken. 

3 Easy to use 
Nooit meer grasduinen in je geheugen, je fysieke botanische 
bibliotheek of op internet. Met Vision-Kenmerken heb je online 
toegang tot een botanische bibliotheek, waarin je met hulp van 
een slim selectiemenu planten die voldoen aan jouw criteria 
eenvoudig kunt vinden.

4 Actueel 
De namen, informatie en foto’s in de online bibliotheek worden 
door INFOGROEN beheerd en regelmatig geactualiseerd.
 

5 Eenvoudig uitbreiden  
 met extra modules

Wil je de informatie uit de online bibliotheek zelf bewerken  
of gebruiken in andere modules van GroenVision? Dat kan.  
Vision-Kenmerken Basis is eenvoudig uit te breiden met een  
aantal handige modules. Zie hiervoor de uitleg aan de  
binnenzijde van deze folder. 

Is Vision-Kenmerken ook op jouw bedrijf geschreven?  
Neem dan contact op! 

Wat doe  
je liever?

In een tuin  
graven of in je 
geheugen graven?

Ingeven zoekcriteria op basis van botanische kenmerken.

Het resultaat van de zoekopdracht.



Vision-Kenmerken Plus+

Wil je eigen informatie (beeldmateriaal, leverancier-, maat- en 
prijsinformatie) toevoegen en eigen plantenlijsten maken, 
dan kan dat met de module Vision-Kenmerken Plus.

Met deze module download je de planten van je keuze in een 
eigen plantenvoorkeurslijst (lokale bibliotheek) waarmee je 
projectgebonden plantlijsten maakt. Vision-Kenmerken Plus 
omvat daarnaast de volgende functionaliteiten:

• Personaliseren met eigen beeldmateriaal én botanische 
informatie.

• Aanvullen met beschikbare maten, leveranciers en prijzen.
• Projectgebonden plantenlijsten binnen GroenVision koppelen 

aan Projecten (calculaties).
• Koppelen aan HelixCAD, zodat je in je ontwerp al rekening  

kunt houden met bijvoorbeeld plantafstanden.
• Overzichten maken zoals inkoop- en verkoopprijzen, 

bloeischema’s, of overzichten met foto’s voor je klant. 
• Prijslijsten van leveranciers inlezen.

Je eigen  
informatie
toevoegen

Projectgebonden 
plantenlijsten maken



Vision-Kenmerken Plus+

Overzicht plantlijst met vaknummers.

Botanische informatie over de plant.

Mooie en 
duidelijke 
overzichten

Vision-Kenmerken  
Tuinkalender
(in combinatie met Vision-Kenmerken Plus)

Je klant een extra dienst bewijzen met een overzichtelijke en 
informatieve onderhoudskalender voor zijn tuin? Dat kan met de 
module Tuinkalender. In deze module maak je met één druk op 
de knop een overzicht van een plantlijst waarop per maand staat 
aangegeven welk onderhoud de planten nodig hebben. En als je 
klant vervolgens besluit om jouw groene vingers daarvoor in te 
huren, bewijs je ook jezelf een goede dienst.  

Algemene plantinformatie en foto’s.



Vision-Kenmerken  
Mengsels
(in combinatie met Vision-Kenmerken Plus)

De mooiste plantenmengsels per plantvak creëren én exact 
weten hoeveel je van welk soort moet bestellen? Dat kan met 
de module Vision-Kenmerken Mengsels. In deze module kun je:
• Per plantvak de oppervlakte aangeven en welk percentage ervan 

beplant moet worden met welke plant.
• Op basis van de plantafstand en het beplantingspercentage 

automatisch uitrekenen hoeveel planten je nodig hebt en  
welke plantoppervlakte nog overblijft voor andere planten.

Vision-Kenmerken 
Planteninkoop
(in combinatie met Vision-Kenmerken Plus)

Bestelgemak dient de hovenier. In de module Planteninkoop 
kun je met één druk op de knop een offerte aanvragen en/of 
een bestelling plaatsen vanuit je plantenlijst(en). De module 
biedt je de volgende praktische mogelijkheden:
• Vanuit een plantenlijst of bij leveranciers één of meerdere  

offertes opvragen en/of bestellingen plaatsen.
• Verschillende plantenlijsten samenvoegen tot één  

bestellijst per leverancier (of juist niet).
• Bestellingen volgen vanaf het bestelmoment tot aan ontvangst. 
• Inkoopdocumenten direct vanuit deze module per mail  

naar leveranciers sturen. 

Werk je al met GroenVision Projecten in combinatie met de module 
projectinkopen? Dan heb je alleen Vision-Kenmerken Plus nodig om 
ook digitaal planten te kunnen inkopen. 

Koppeling met HelixCAD
(in combinatie met Vision-Kenmerken Plus)

Werk je ook met HelixCAD? Dan kun je met de module Import 
Plantenlijst de planten uit HelixCAD in een plantenlijst in  
Vision-Kenmerken verwerken.



Meer informatie:

T +31 (0)172 23 54 44
www.infogroen.nl
info@infogroen.com

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. 

Powered by

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

Productinformatie
Vision-Kenmerken Basis is standaard bij GroenVision inbegrepen.  
Voor onderstaande modules gelden de volgende aanschafprijzen. 

Vision-Kenmerken Plus € 480,-
Vision-Kenmerken Mengsels  € 980,-
Vision-Kenmerken Planteninkoop € 680,-
Vision-Kenmerken Tuinkalender € 350,-
Koppeling met HelixCAD € 175,- 

Implementatie en opleiding
Bij de aanschaf van een of meerdere modules betaal je eenmalig installatiekosten (€ 
190,-). Om het beste uit de software te kunnen halen, is het noodzakelijk om 
opgeleid te worden. Voor Vision-Kenmerken Plus is er een e-learning programma 
beschikbaar (€ 50,- per persoon) aangevuld met remote begeleiding (sessie van 
twee uur à € 190,-). Voor de modules Mengsels en Planteninkoop is een remote 
begeleiding van twee uur per module (€ 190,-) voldoende.

Daarnaast zijn er jaarlijkse onderhoudskosten van toepassing. De modules worden 
opgenomen in een supportcontract of toegevoegd in een lopend contract.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.  
Prijswijzigingen onder voorbehoud. 

Powered by INFOGROEN
INFOGROEN Software B.V. is de nummer één in groene automatisering. Al meer dan 
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.


