
Waarom Simpul?
• Eenvoudig in gebruik
• Overal toegang tot uw gegevens, zowel op 
   kantoor als onderweg
• Gebruik via de browser op ieder apparaat
• Lage instapprijs en vast bedrag per maand
• Maandelijks opzegbaar 

We kunnen u nog veel meer vertellen over 
de voordelen en functies van Simpul. Maar 
dit doen we liever bij u aan de keukentafel, 
de kantine van uw bedrijf of op de Nationale 
Demodag voor hoveniers. Meer informatie over 
Simpul? Bezoek onze nieuwe website www.sim-
pul.nl en vraag vrijblijvend een demo aan. www.simpul.nl

Simpul: voor hoveniers, 
door hoveniers
Simpul staat ook dit jaar weer op de Nationale Demodag Hoveniers. Komt u langs voor een demo? U 

ziet alles wat u nodig heeft voor een vlekkeloze afhandeling van al uw projecten. Simpul is ontwik-

keld voor hoveniers, door hoveniers.

Projectbeheer – Inzicht in uw projecten met 
slim projectbeheer. Aanleg, onderhoud en 
regie van werkzaamheden kunnen eenvou-
dig worden beheerd.

Relatiebeheer – Overal en altijd uw 
relatiegegevens bij de hand. Even snel een 
telefoonnummer opzoeken of een noti-
tie toevoegen? Met Simpul kan het, ook 
onderweg.

Urenregistratie – Een volledige urenregi-
stratie die speciaal is ontwikkeld voor alle 
medewerkers binnen uw bedrijf.

Facturatie – Eenvoudig en overzichtelijk 
digitaal facturen versturen, inclusief de 
mogelijkheid om met voorschotten en 
nacalculatie te werken.

Inzicht – Simpul is gebouwd om snel en 
overzichtelijk informatie over uw projecten 
te presenteren. Zo kunt u sneller keuzes 
maken en meer rendement uit uw projecten 
halen.

Voor de 
hovenier

Vast maandbedrag! 

€ 49,50 

Simpel en doeltreffend
EasyVision bied je precies wat je nodig hebt: 
groene software waarmee je eenvoudig kunt 

calculeren, offreren en factureren.   
Niet meer en niet minder. Overal en altijd.

Ongelimiteerde  

creatieve  

vrijheid

Ontwerpen én 
technisch tekenen 

in één programma

HelixCAD 3.0 is ontwikkeld 
door hoveniers voor hoveniers. 

En dat merk je.  

3.0

Meer informatie:
T +31 (0)172 23 54 44
www.infogroen.com
info@infogroen.comwww.easy-vision.nl www.helixcad.nl
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/30791/
simpul-voor-hoveniers-door-hoveniers


