
Mobile

Full

vanaf €120 per maand

vanaf €87 per maand

vanaf €54,50 per maand

zowel voor de Mkb'er  & Zzp'er

De meest complete 

groene bedrijfssoftware 

voor de (Fijn)Hovenier

EasyVision startpakketten passen op elkaar en kunnen verder 

uitgebreid worden met de EasyVision Uitbreiding modules

Office

#

#

#

https://www.easy-vision.nl/
https://apps.apple.com/nl/app/groenvision-mobile/id1527756442
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infogroen.groenvisionapp&gl=NL
https://groenvision.nl/ev_full_bestellen
https://groenvision.nl/ev_mobile_bestellen
https://groenvision.nl/ev_office_bestellen
https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easyvision_full_bestellen
https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easyvision_mobile_bestellen
https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easysvision_office_bestellen


Gefaseerd én groen automatiseren

Daarom hebben we EasyVision startpakketten ontwikkeld, een compleet 

groen softwareprogramma voor hoveniers dat je gefaseerd kunt 

implementeren in je bedrijfsprocessen. Jij bepaalt zelf met welk startpakket je 

start. Calculeer jij véél en wil je eerst 'EasyVision Office', of calculeer je weinig 

en werk je vooral op basis van regie, kies dan 'EasyVision Mobile'. Is het 

allebei erg belangrijk voor jou, kies dan EasyVision Full, wij denken natuurlijk 

graag met je mee want het behaalde rendement speelt hierin een grote rol! 

EasyVision Office

Professioneel calculeren, visueel sterke 

offertes maken en factureren.

Voor als je vooral werkt en factureert op 

basis van een gecalculeerd project door 

middel van een offerte (aangenomen werk).

EasyVision Mobile

EasyVision Full

vanaf €54,50 per maand

vanaf €87 per maand

vanaf €120 per maand

EasyVision startpakketten zijn allemaal modulair opgebouwd en

passen dus op elkaar. Elk startpakket is uit te breiden met de in praktijk 

bewezen EasyVision Uitbreiding Modules.

Modulair & Uitbreidbaar

Factureren en mobiele kostenregistratie 

mèt de app + je kantoor in je broekzak. 

  

Voor als je vooral werkt en factureert 

volgens Regie, op basis van de gewerkte 

uren (uurtje-factuurtje). 

Alle functionaliteiten van zowel EasyVision 

Office & EasyVision mobile. 

  

Professioneel calculeren, offreren en 

factureren op de computer, mobiele 

kostenregistratie mét app + een 

tijdbesparende nacalculatie! 

Voor als je zowel werkt op basis van 

gecalculeerde (Aangenomen) projecten en 

op Regie, op basis van de gewerkte uren 

(uurtje-factuurtje). 

Oriënteren? 

Volg een webinar

Met EasyVision ben jij aan zet!

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 en welke werkwijze je dan ook hebt.

EasyVision 

startpakketten 

ondersteunen 

jouw werkwijze, 

ambities en groei

€

€

€

https://www.easy-vision.nl/webinar_ev
https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easyvision_full_bestellen
https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easyvision_mobile_bestellen
https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easysvision_office_bestellen


Kies jouw ideale 

EasyVision startpakket 

voor tijdswinst en meer 

controle

Mogen we je voorstellen: 

de onderdelen in EasyVision 

Relaties

Projecten

Documenten

Werkzaamheden

In de module Relaties leg je alle relatiegegevens van je klanten 

eenmalig op één centrale plek vast. Daarna kun je ze overal 

hergebruiken. Relaties is onderdeel van alle EasyVision Startpakketten. 

Het standaard meegeleverde werkzaamhedenbestand bestaat uit 

honderden werkzaamheden met werkomschrijvingen specifiek voor de 

hovenier. Met deze werkpakketten kun je eenvoudig en complexe 

calculaties en offertes maken. Uiteraard kun je alles aanpassen aan je 

eigen werkwijze of projectspecificatie. Werkzaamheden is onderdeel van 

EasyVision Office en EasyVision Full.

Projecten  is onderdeel van alle EasyVision Startpakketten. In 

EasyVision Office selecteer je alle werkzaamheden en materialen van 

het project tijdens de voorcalculatie. Je hebt direct inzicht in de uren 

en marge. Daarnaast vormen de door jou geselecteerde 

werkzaamheden en materialen direct de basis voor de offerte, de

werkinstructies en de factuur. In EasyVision Mobile registreer je de 

gewerkte uren en verbruikte materialen in de app voor je eigen 

administratie en/of facturatie. In EasyVision Full heb je beide functies 

én een tijdbesparende nacalculatie met één druk op de knop.

Met Document kun je documenten maken uit Relaties en Projecten, 

zoals offertes, facturen, brieven. Maar ook werkomschrijvingen voor 

de uitvoering van projecten. Elk document wordt automatisch 

opgeslagen na generen. Documenten is onderdeel van alle 

EasyVision Startpakketten.

Met EasyVision Info kun je allerlei soorten externe 

documenten opslaan: van tekeningen tot foto’s, 

bouwtekeningen, Excellijsten enzovoorts. Zo archiveer 

je alle relevante informatie op één centrale plek, onder 

de relatie, project. Info is door het hele programma op 

allerlei plekken terug te vinden en is onderdeel van alle 

EasyVision Startpakketten

Info

Visueel sterke 

documenten zoals 

offertes of 

projectdocumenten 

maken. De offertes 

lezen als een 

stripverhaal.

Via het 'wijzig alles'  scherm kun je snel en eenvoudig de norm gestuurde 

calculaties aanpassen voor bijvoorbeeld offertes en projectdocumenten. 

https://www.flipsnack.com/infogroen/welke-lay-out-wenst-u-op-uw-documenten/full-view.html


Projecten kunnen op verschillende wijzen worden gefactureerd. Met 

EasyVision kun je eenvoudig de (digitale)facturatie verzorgen voor 

regiewerk, aangenomen werk (ook met voorschotfactuur) en 

onderhoudsprojecten (ook met periodieke termijnfacturen). Voor 

projecten die met voorschotten en termijnen betaald worden, zorgt 

de factuuradvieslijst ervoor dat je nooit meer een termijn vergeet te 

factureren.

Digitale facturatie & termijnen

Kenmerken

Met Kenmerken heb je standaard direct toegang 

tot een database van 8.000 planten waaruit je op 

basis van 120.000 kenmerken planten kunt 

zoeken en bekijken. Je kunt Kenmerken optioneel 

uitbreiden met Kenmerken Plus voor het maken 

van plantlijsten bij het project.

Referenties:  

deze hoveniers gingen je voor!

‘INFOGROEN staat goed aangeschreven in de 

markt. Daarnaast kan EasyVision eenvoudig 

uitgebreid worden met extra modules.  

 Omdat ik de automatisering stap voor stap  

 wil invoeren, gaf dat voor mij de doorslag.  

 EasyVision is makkelijk in gebruik en levert  

veel efficiency op. Voorheen schatte ik per  

 opdracht het aantal werkuren in en voerde  

 die informatie zowel in Excel (calculatie) als in Word (offerte) in, met alle 

foutgevoeligheid van dien. Nu kan ik met hulp van door mijzelf vastgestelde 

tijdsnormeringen calculaties maken, die ik snel en eenvoudig door kan zetten 

naar offertes en werkbonnen. Dat levert mij alleen al een besparing van acht 

kantooruren per week op. Daarnaast ervaar ik dat er geen ruis meer zit tussen zijn 

calculaties, offertes en daadwerkelijk uitgevoerde en gefactureerde uren. Alles is 

immers gebaseerd op dezelfde gegevens.’

Jan van de Kraats 

Hoveniersbedrijf v.d. Kraats

‘Ik heb zelf geen verstand van ICT en ben  

 afgegaan  op referenties uit de markt en  

 daaruit kwam INFOGROEN  als beste naar  voren.   

 Nu ik een aantal jaar met ze werk, kan ik dat  

 bevestigen, temeer omdat onze contact- 

 persoon hovenier is geweest en  als geen ander 

 begrijpt hoe ons werkproces  in elkaar zit.  Als ik hem  

vraag om  ‘een knoppie’ extra,  snapt hij direct  

 waar ik tegenaan loop en kan hij mij zo uitleggen hoe ik dat kan oplossen. Wat ik 

ook prettig vind is dat de offertes uit EasyVision er kwalitatief goed uitzien, 

daar kunnen we goed mee voor de dag komen bij klanten.’

Ik werkte per klant met aparte mapjes voor de 

 facturen en had allerlei rekenmethoden voor  

 de jaaruren en vrije dagen.  De buiten- 

 medewerkers schreven hun uren op een A4'tje  

 en leverden dat aan het einde van de werkdag  

 bij mij in. Natuurlijk werkt dit, maar als een 

 bedrijf pakweg acht of meer medewerkers heeft,  

 gaat het wringen. In Easy Vision Full zit een  

 jaarurenmodel, ik kan er offertes en facturen mee maken en de boekhouding in 

doen, alles in één', aldus Karin Degenkamp. Het programma is niet moeilijk; het is 

juist gebruiksvriendelijk. Maar je moet duidelijke uitleg geven om te zorgen dat de 

buitenmedewerkers het direct goed snappen. De medewerkers van Infogroen 

kunnen dat als geen ander.  De medewerkers volgen de weekplanning die Karin 

en Patrick Degenkamp invullen via Vision Mobile. Wanneer we de puntjes op de i 

hebben gezet, kunnen de medewerkers in de planning hun gewerkte uren en 

gebruikte machines en materialen toevoegen. Hoewel Vision Mobile nog niet voor 

100 procent draait bij Hoveniersbedrijf Degenkamp, levert de app het bedrijf al 

flinke tijdwinst op. Het scheelt mij tien tot twintig uur per week, rekent Karin 

Degenkamp uit. Met Easy Vision en Vision Mobile kun je opschalen en groeien als 

bedrijf.

Patrick Degenkamp 

Hoveniersbedrijf Degenkamp

Bram Engberts 

Engberts Hoveniersbedrijf

Oriëntatie Webinar gevolgd? 

Vraag een Demo aan voor 

meer verdieping

€54,50

Voor een  

 vast bedrag per 

maand vanaf
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https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easyvision_demo


Relatie Plus €41,50 per maand

Gebeurt al jouw bedrijfscommunicatie nu via whats app, 

emailtjes, kladpapiertjes of sticky notes? Wil jij al je klanten in 1x 

professioneel kunnen mailen? En wil jij gestroomlijnder werken 

zowel intern als richting externe partijen zoals klanten en 

leveranciers?  Wil jij inzicht op de openstaande acties per 

medewerker? 

Vision-Mobile €17 per maand 

CRM Medewerkers 

Communiceren jullie tussen binnen en buiten nog vooral 

telefonisch, per email, whats app, real life of zelfs per 

papier? Is de opvolging soms wat stroef en heeft de klant of 

jullie bedrijf hier last van?  Wil je alle relaties in je mobiel?

Kennmerken Plus €17 per maand 

Werk jij voor elk project met een losse plantlijst als aparte 

bijlage?  Ben jij het kopiëren en plakken van vorige projecten 

plantlijsten zat en zijn je afbeeldingen eigenlijk auteursrechtelijk 

beschermd en niet van jou? Wil jij een eigen planten bibliotheek 

kunnen aanleggen en botanische kenmerken, foto's, plantmaten, 

kostprijzen en verkoopprijzen kunnen toevoegen? Wil jij het kunnen 

koppelen aan je project(calculatie) & HelixCAD?  

  

   

HelixCAD 2D €58 p.m.

HelixCAD basic voor ontwerpen en 

tekenen in 2D visualisatie

Boekhouding €64 p.m.

iDEAL Koppeling €10,50 p.m.

Heb jij een hoog debiteuren saldo, wil jij 

gemak voor je klant en jezelf? Lever jij 

service op alle vlakken incl. een 

gemakkelijke betaling?  

Debiteuren €17 p.m.

Wil jij niet langer debiteuren 

administratie in een apart boekhoud 

programma doen? 

Crediteuren €17 p.m.

Is jouw inkomende facturenstroom 

niet ècht onder controle en werk je 

voor de administratie ervan nog met 

een apart programma?  

Vision-Mobile Planning €17 per maand

Wil jij snel elke medewerker kunnen informeren over de 

planning en zelfs direct de gemaakte planning kunnen laten 

boeken? Is het voor jou belangrijk direct inzicht te geven in 

de actuele planning en wijzigingen direct te communiceren? 

Wil jij door bedrijfsgroei en wegens professionalisering, nog verder 

automatiseren? Dat kan met de EasyVision Uitbreiding Modules, 

zowel voor de Backoffice als voor de Vision-Mobile omgeving.  

Backoffice Vision-Mobile

Extra User EasyVision €43,50 p.m. 

(incl. €11,50 hosting p.m.p gelijktijdige user)

Extra user Vision-Mobile €15,20 p.m. 

Interne medewerkersportal  

(incl. €5,70 hosting p.m.p gelijktijdige user)

Wil jij een GROEN boekhoudpakket 

dat rekening houdt met jouw groene 

projecten? 

HelixCAD 3D €95,50 p.m.

 HelixCAD full voor ontwerpen en  

 tekenen in 2D en 3D visualisatie

Ontwerpen

Relatie

Financieel

Extra Users, want je bedrijf groeit!

Voor alle EasyVision uitbreidingsmodules wordt op 

verzoek, op maat een offerte opgesteld. De installatie kosten 

zijn altijd €190 of €95 bij kleine modules van max. €17 per 

maand. De kosten van de uiteindelijke installatie, 

implementatie (inrichting) en opleiding van de software zijn 

afhankelijk van gekozen modules. 

Offerte aanvragen?
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verder lezen...

NG-PlanVision €36 per maand

Plan jij ook nog in een agenda kalender van Outlook of Gmail of maak je 

zelf arbeidsintensieve planningen in Excel?  Wellicht gebruik je zelfs een 

extern planningsprogramma? Als jij nog steeds niet compleet tevreden 

bent, dan is NG-PlanVision voor jou dé oplossing!   

Planning

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

verder lezen...

verder lezen...

verder lezen...

verder lezen...

verder lezen...

verder lezen... verder lezen...

verder lezen...

verder lezen...

verder lezen...

€

Implementatie 

kosten

Mogen we je ook voorstellen:  

de Uitbreiding Modules van EasyVision

Extra User NG-PlanVision €5,50 p.m. 

Om  met meerdere mensen in de planning 

van  NG-PlanVision te kunnen werken 

https://easy-vision.nl/hovenier/contact
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Ontwikkeld door en voor hoveniers

De 7 voordelen 

van EasyVision

EasyVision is ontwikkeld door én voor groene professionals. Bij INFOGROEN 

hebben we allemaal een groot, groen hart en kennis van de sector. Een 

aantal van ons heeft zelf als hovenier gewerkt, en dat merk je.

Jij staat aan het stuur

Met EasyVision kun je al je werkprocessen automatiseren: van het maken 

van offertes tot de facturatie en alles wat daartussen ligt. Het tempo waarin 

je dat doet, kun je helemaal zelf bepalen. Jij beslist wanneer je de verdere 

digitale stappen zet. Zo groeit EasyVision met je bedrijf mee.

EasyVision wordt standaard geleverd met praktische, groene data waarvan je gratis 

gebruik kunt maken. Denk aan planten- en materiaalbibliotheken, standaard 

werkomschrijvingen, foto’s en lay-outs voor offertes en brieven.

Brancheorganisaties zijn er duidelijk over: potentiële klanten overtuig je het beste  

met visueel sterke, werk beschrijvende offertes met foto’s en ander beeldmateriaal. EasyVision is 

het enige groene softwarepakket waarmee je deze offertes daadwerkelijk snel en eenvoudig kunt 

maken. Uiteraard voorzien van je eigen logo en huisstijl.

Waarom zou je nog langer werken met allerlei briees en losse bestanden 

in Word of Excel? EasyVision werkt met één database: eenmaal ingevoerde 

gegevens kun je steeds hergebruiken. Dit bespaart tijd en voorkomt fouten.

Boordevol groene, gratis te gebruiken data

Offertes als een stripverhaal

Bespaar tijd en geld

Integratie met HelixCAD

Easy does it

Om het je nog makkelijker te maken is EasyVision eenvoudig te integreren 

 met het 2D- en 3D-tekenprogramma HelixCAD. Hierdoor kun je snel en

efficiënt beplantingsplannen inrichten en calculatiebegrotingen voorbereiden.

Waarom zou je nog langer werken met allerlei briees en losse bestanden in Word of Excel? 

EasyVision werkt met één database: eenmaal ingevoerde gegevens kun je steeds hergebruiken. 

Dit bespaart tijd en voorkomt fouten.
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https://helixcad.nl/Waarom_HelixCAD


EasyVision 

groeit met 

je mee

https://groenvision.nl/ev_office_bestellen
https://groenvision.nl/ev_mobile_bestellen
https://groenvision.nl/ev_full_bestellen
https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easyvision_full_bestellen
https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easyvision_mobile_bestellen
https://easy-vision.nl/extra/formulieren/easysvision_office_bestellen


Dat betekent dat je 24/7 gebruik kunt maken van je software, waar je ook bent.  

INFOGROEN draagt zorg voor de updates van de software en de back-ups van jouw data.

Werken in de cloud

Rijneveld 153A  

2771 XV Boskoop 

 Tel.+31 (0)172 23 54 44 

info@easy-vison.nl 

www.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. De genoemde bedragen zijn excl. btw.

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.

Powered by

Systeemeisen

INFOGROEN

mailto:verkoop@easy-vision.nl
https://groenvision.nl/systeemeisen
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infogroen.groenvisionapp&gl=NL
https://apps.apple.com/nl/app/groenvision-mobile/id1527756442
https://www.flipsnack.com/infogroen/werken-in-de-cloud-met-easyvision/full-view.html
https://www.flipsnack.com/infogroen/werken-in-de-cloud-met-easyvision/full-view.html

