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INFOGROEN Software B.V. is de nummer één in groene automatisering. Al meer dan 25 jaar zijn wij partner 
van hoveniers en groenvoorzieners die meer effi  ciency 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.infogroen.com

info@infogroen.com

Powered by

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 specifi eke 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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Tekent voor meer!
Waarom schakelen tussen een presentatieprogramma en een CAD 
tekenprogramma als het goedkoper, beter en effi  ciënter kan met 
HelixCAD 3.0. Met HelixCAD 3.0 teken je alles.

Weergaloze ontwerpen én exacte uitvoeringstekeningen. 
In HelixCAD 3.0 maak je ze allemaal op een slimme, tijdbesparende 
manier. De digitale weergave van de ingemeten tuin is de basis voor 
alles. Eenmaal gemaakt, gebruik je die voor alle andere tekeningen. 

HelixCAD 3.0 is ontwikkeld door hoveniers voor hoveniers. 
En dat merk je. HelixCAD 3.0 is compleet en gebruikersvriendelijk. 
Het programma zit boordevol groene kennis en handige groene tools. 
De overzichtelijke menustructuur en de gebruikte iconen maken in 
één oogopslag duidelijk hoe HelixCAD 3.0 werkt. 

www.helixcad.nl

1,2, 3,
knallers

voor 2017

Om je professionele hoveniersleven 
makkelijker te maken 

Voor de fijnhovenier

Easy

3.03.0

Easy

De Groene Sector Vakbeurs, 10, 11 en 12 januari 2017 
EasyVision standnr 002  (galerij), Vision-Mobile standnr 112, HelixCAD 3.0 standnr 112

Voor de fijnhovenier
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 brie� es 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, off reren en factureren. 
Niet meer en niet minder. Overal en altijd. 
Ontwikkeld door en voor hoveniers. Verkrijgbaar tegen een 
vast maandbedrag van € 49,50.

www.easy-vision.nl

Waar kies jij voor? 
Stuur je nog steeds medewerkers op pad met geprinte planningen, 
geprinte projectgegevens en nog handmatig in te vullen urenbrie� es, 
die later op kantoor moeten worden ingeleverd zodat ze ingevoerd, 
geaccordeerd en gearchiveerd kunnen worden?

Of geef je ze Vision-Mobile waarmee ze op locatie online uren en 
materialen kunnen boeken en alle relevante projectinformatie 
kunnen inzien?

Vision-Mobile is de geheel vernieuwde versie van mobiel werken in 
GroenVision. Vision-Mobile is snel en super eenvoudig in het gebruik. 
Het knoppenmenu is groene vingers proof en de gebruikte symbolen 
maken in één oogopslag duidelijk hoe de module werkt. 

www.vision-mobile.nl

-Mobile

-Mobile
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3.0De 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 
off ertes 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, 
je hebt altijd toegang tot EasyVision. 

3 Easy does it 

Nooit meer een melding dat je software 
geüpdatet 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 opstartkosten. 

5 Quick start

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

Vast maandbedrag

€ 49,50-Gemak

De 8 voordelen van HelixCAD 3.0
 

1 Gebruikervriendelijk

Wat je ziet op het scherm, is wat HelixCAD 3.0 doet als je de iconen aanklikt. 
HelixCAD 3.0 maakt tekenen leuker en eenvoudiger.  

2  Geen dubbel werk: één tekening als basis 

De digitale weergave van de door jou ingemeten tuin is de basis voor alle projecttekeningen: 
van vlekkenplan tot ontwerp en van maatvoering tot beplantingsplan of technische tekening. 

3 Ongelimiteerde creatieve vrijheid

The sky is the limit. Hoe geniaal, creatief en weergaloos je ontwerp wordt, bepaal je in 
HelixCAD 3.0 zelf. 

4 Waarheidsgetrouwe presentatie

Alsof je klanten al midden in hun tuin staan: de presentaties vanuit HelixCAD 3.0 zijn 
visueel aantrekkelijk en levensecht. 

5 Flexibiliteit in het ontwerp 

Een ontwerp is pas klaar als de tuin is aangelegd. In HelixCAD 3.0 kun je fl exibel inspelen 
op het voortschrijdend inzicht van je klant zonder dat je terug moet naar de tekentafel.

6 Automatische berekeningen

Laat HelixCAD 3.0 voor je rekenen. Of je nu de maatvoering wilt weten of inhoud, oppervlakte 
of afstand wilt berekenen, HelixCAD 3.0 geeft je die informatie. Op de puntkomma nauwkeurig.

7  Compatible met digitale landmeetapparatuur

Digitale metingen importeren in HelixCAD 3.0. De maatvoeringen exporteren naar 
je apparatuur voor het uitzetten op locatie. In HelixCAD 3.0 kan het allemaal.

8 Koppeling met GroenVision

GroenVision is geïntegreerd met HelixCAD 3.0. Bij het maken van beplantingsplannen en 
uitvoeringstekeningen kun je gebruikmaken van de plantendatabase en werkzaamheden 
uit GroenVision. 

Easy

Simpel en doeltreffend

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

Een border 
wieden met 
een pincet?

1 2 3

Groene vingers proof Tekent voor meer!

Omdat je je tijd 

en geld vast beter 

kunt gebruiken

Ontwerpen 
én technisch tekenen 
in één programma

De 6 voordelen van Vision-Mobile

1 Besparing van kosten en tijd

Tel uit je winst: minder invoercapaciteit nodig op kantoor, 
automatische uren validatie, minder overleg over 
ontbrekende of onduidelijke informatie, minder onnodige fouten, 
snellere facturatie en meer tijd voor de uitvoering van de projecten. 

2 Inzicht in up-to-date informatie

Vision-Mobile is geen apart programma, maar een directe, 
digitale toegangspoort tot GroenVision. Je medewerkers werken dus 
altijd met actuele informatie. Als het project in materialen, werk en/
of uren uit de pas loopt, kan dat direct (ook op locatie) gesignaleerd 
worden.

3 Meer samenwerking 

‘Binnen en buiten’ bestaat met Vision-Mobile niet meer. 
De status van een project is voor iedereen inzichtelijk. 
Dat vergroot de onderlinge betrokkenheid.  

4 Veilig digitaal werken 

De ingevoerde gegevens worden niet op het mobiele apparaat maar 
direct in GroenVision opgeslagen. Je kunt per medewerker eenvoudig 
aangeven wat ze mogen bekijken en aanpassen. 

5 Eenvoudige werkwijze

One size fi ts all. De volledig vernieuwde module Vision-Mobile werkt 
intuïtief en is gegarandeerd groene vingers proof.

6 Duurzaam en toekomstbestendig

Met Vision-Mobile bespaar je niet alleen bomen, tijd en geld, maar blijf 
je als bedrijf ook interessant voor de nieuwe generatie medewerkers die 
sneller typt dan schrijft. 

-Mobile

Geheel 
nieuwe versie 
mobiel werken
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Het programma zit boordevol groene kennis en handige groene tools. 
De overzichtelijke menustructuur en de gebruikte iconen maken in 
één oogopslag duidelijk hoe HelixCAD 3.0 werkt. 

www.helixcad.nl
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Om je professionele hoveniersleven 
makkelijker te maken 
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Voor de fijnhovenier
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 brie� es 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, off reren en factureren. 
Niet meer en niet minder. Overal en altijd. 
Ontwikkeld door en voor hoveniers. Verkrijgbaar tegen een 
vast maandbedrag van € 49,50.

www.easy-vision.nl

Waar kies jij voor? 
Stuur je nog steeds medewerkers op pad met geprinte planningen, 
geprinte projectgegevens en nog handmatig in te vullen urenbrie� es, 
die later op kantoor moeten worden ingeleverd zodat ze ingevoerd, 
geaccordeerd en gearchiveerd kunnen worden?

Of geef je ze Vision-Mobile waarmee ze op locatie online uren en 
materialen kunnen boeken en alle relevante projectinformatie 
kunnen inzien?

Vision-Mobile is de geheel vernieuwde versie van mobiel werken in 
GroenVision. Vision-Mobile is snel en super eenvoudig in het gebruik. 
Het knoppenmenu is groene vingers proof en de gebruikte symbolen 
maken in één oogopslag duidelijk hoe de module werkt. 

www.vision-mobile.nl

-Mobile

-Mobile
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