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1. EFFECTIEF & EFFECIENT CALCULEREN
VTBO-Ontwikkeling komt
met een uniek zelf ontwikkelde calculatieprogramma
voor de gehele bouwsector.

Interessante informatie:
 Calc-Pro+ versie 2.0

Eenvoudig in gebruik. Geen
langlopende dure cursussen
met een ordner vol met
aantekeningen. Nee, gewoon lezen en stapsgewijs
uw offerte, begroting of
calculatie opbouwen tot een
geheel.

 Calc-Pro+ versie 3.0
 Nieuwe ontwikkelingen

Eenvoudig, flexibel, overzichtelijk, compleet, en

In dit nummer:
Effectief & Efficiënt
calculeren:

1

Programma omvat:
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Prijslijsten derde
importeerbaar:
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Voordelen Calc-Pro+: 4
Samengevat:
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Waarom nog langer
wachten:
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Bestemd voor nagenoeg alle
bouwgerelateerde bedrijven
van Aannemers en bouwbedrijven tot ZZPers en van
adviseurs tot Architectenbureaus.

2. OMVAT:
Calculatieprogramma
Nacalculatieprogramma
Facturatieprogramma gekoppeld aan termijnenstaat
Kostenregistratie
Richtprijzenbibliotheek

vooral goedkoop dat zijn

Regie / Aangenomen werk
module

de ingrediënten van voor

Memo/Aktie module

dit geweldig calculatie-

Uittrekstaat

programma !

En dergelijke

Geen cursus noodzakelijk
waardoor uw dagelijkse werkzaamheden gewoon kunnen
blijven doorgaan.

De vraag of u moet automatiseren is eigenlijk al taboe
en al lang achterhaald. Het
draait eerder om de vraag
welk softwarepakket is het
meest geschikt voor uw bedrijf of onderneming. Wilt u
efficiënt en effectief werken
dan bent u bij ons aan het
juiste adres.

3. Prijslijsten van uw leverancier
zijn importeerbaar:
Prijslijsten van uw eigen
leverancier en fabrikanten
kunt u snel kopiëren in een
bijgeleverde Excel bestandje
die u vervolgens heel eenvoudig met een druk op de
knop kunt importeren in
Calc-Pro+ calculatieprogramma. Maakt u momen-

teel gebruik van Outlook
dan kunt u ook uw adresgegevens van uw leverancier,
klanten, onderaannemers
heel eenvoudig omzetten
naar Excel die u vervolgens
ook kunt importen in uw
calculatieprogramma. Kijk
vooraf op onze website wel-

ke functionaliteit gekoppeld
is aan welke calculatieversie.
Vanuit het calculatieprogramma kunt u ook weer
exporteren naar uw Excel
bestanden zodat u een overzichtelijk bestand tot uw
beschikking heeft.
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6. Waarom nog langer wachten?
Volledig
calculatieprogramma
nergens zo
goedkoop!

Door goed gebruik te maken
van het calculatieprogramma
kunt u mogelijk veel kostbare
tijd besparen. Daarbij bent u
beter in staat om overzichtelijk
gebundeld per project per
bouwdiscipline te werken.
Met Calc-Pro+ doet u waarschijnlijk hetzelfde werk maar

Pagina 2

waarschijnlijk in minder
tijd. Uw scoringskansen
bij uw opdrachtgever
worden aanzienlijk hoger ingeschat en komt
veel professioneler over
bij uw klanten wat mogelijk kan leiden tot
meer opdrachten en
omzet.

Kortom: u maakt mogelijk
meer winst door slimmer &
efficiënter en overzichtelijker
te calculeren.
Voor vragen neem gerust contact op met VTBOOntwikkeling telefoonnummer
0031 (0)6-12271437.
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4a. Voordelen van Calc-Pro+ Opgesommeerd:
Flexibele indeling.

Koppeling met Word, Excel, Out- Geïntegreerde rekenmachine.
look en Access.
Wijzigbare Stabu hoofdstukken.
Eigen bedrijfslogo toepasbaar.
Gerealiseerde projecten kopieerOnderverdeeld in Arbeidkosten,
Bedragen, normen zijn onbaar.
Materiaalkosten, Materieel koszichtbaar uit te printen.
ten, Onderaannemerkosten.
Termijnenstaat (betalingsschema).
Inzien functie.
Meerdere aanpasbare BTW per- Facturatie module.
Zoveel als mogelijk voor gecentage hanteerbaar.
Richtprijzen en arbeidsnormen
programmeerde teksten en
Database met klantgegevens,
bestand.
eenheden.
onderaannemers, leveranciers,
Koppeling Word bestekken, werk- Wijzigbare printdatum.
fabrikanten.
omschrijvingen.
Per project wordt alles gebunSnelzoek systeem.
Koppeling foto, tekeningen enz.
deld.
Instelbare staartkosten, uurloon
E-mail direct vanuit het program- Wijzigbare wachtwoord.
tarief, btw tarieven, stelposten.
ma.

4b. Voordelen van Calc-Pro+ Opgesommeerd:
Wijzigbare arbeidsnormen en
teksten.
Wijzigbare prijzen en teksten.
Inkoop en verkoopsprijzen
hanteerbaar.
Eenvoudig beheer van uw
prijzen en normen en procentueel wijzigbaar.
Inlezen van bouwkundige tekeningen en schetsen.

Offerte voorblad automatisch
gegenereerd en naar eigen inzicht op te stellen d.m.v.
Word.
Opdracht voorblad automatisch gegeneerd en naar eigen
inzicht op te stellen d.m.v.
Word.
Eenvoudig importeren van
prijslijsten en contactpersonen
bestanden.

Sjablonen om standaard brieven zijn aanwezig en naar eigen inzicht aanpasbaar.

Onze Calculatie programma wordt niet
alleen in Nederland
verkocht maar ook in
Duitsland, België,
Ned. Antillen Aruba,
Bonaire, Sint Maarten,
Curacao, Saba, Sint
Eustatius.

“Nergens in

Nederland België zo’n
goedkoop

Resultaat tussen calculatiebegroting en nacalculatie eenvoudig oproepbaar.

calculatie-

Alles printbaar en verzendbaar
per e-mail.

voor de

Goedkoop, flexibel, eenvoudig
calculatieprogramma.

programma
bouwsector te
koop !

5. Samengevat:
Door goed gebruik te maken
van het calculatieprogramma
kunt u mogelijk veel kostbare
tijd besparen. Daarbij bent u
beter in staat om overzichtelijk
gebundeld per project per
bouwdiscipline te werken.
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VTBO-Ontwikkeling zal
Calc-Pro+ calculatieprogramma blijven door
ontwikkelen gezien de
snelheid van de huidige
technologische mogelijkheden die momenteel
voorhanden zijn.

Geautomatiseerd werken dat scheelt u kostbare tijd.
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VTBO-Ontwikkeling heeft deze software speciaal ontwikkeld voor bouwend Nederland en landen waar men de Nederlandse taal gebruikt.

Dit softwareprogramma is o.a. bestemd voor bijna alle bouwgerelateerde bedrijven van aannemersbedrijven tot eenmansbedrijven. Ook wordt deze gebruikt door bouwkundige adviesbureaus en architectenbureaus tot woningbouwcorporatie en vastgoedbeheerders.

Telefoonnr. vanuit Nederland: 06-12271437
Telefoonnr. vanuit Buitenland: 0031 (0) 612271437
Internetsite:
Internetsite:
E-mail:

www.VTBO-Ontwikkeling.nl
www.VTBO.nl
info@VTBO-Ontwikkeling.nl

Aan deze nieuwsbrief kunnen op generlei wijze enige rechten aan worden ontleend, op welke wijze dan ook !
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