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1. VERNIEUWDE WEBSITE VTBO-ONTWIKKELING
1.

Interessante informatie:
 Vernieuwde Website
 Klant tevredenheidsonderzoek
 Calc-Pro+ versie 4.0
 Nieuwste ontwikkelingen

VTBO-Ontwikkeling
heeft onlangs de gehele website inhoudelijk en qua uiterlijke
design onder de loep
genomen en besloten
om de complete website aan te passen. De
vernieuwde website
van VTBOOntwikkeling biedt
de mogelijkheid om
uw review te plaatsen
op de website . Daarbij kunt u aangeven
of u wel of niet akkoord gaat met de
publicatie van uw
(bedrijf) gegevens.

Ook heeft VTBOOntwikkeling een overzichtelijk overzichtlijst gepubliceerd
waar de verschillende calculatieversies worden opgesommeerd zodat de klant snel en
eenvoudig de juiste aankoop
keuze kunnen bepalen.

Kijk snel op onze website:
www.VTBO-Ontwikkeling.nl
www.VTBO.nl

In dit nummer:
Geautomatiseerd werken dat scheelt u kostbare tijd.
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2.

Opzetten van Succesvol
klanttevredenheidsonderzoek!

2. VTBO-Ontwikkeling
heeft intern besloten om een
klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren onder de
bestaande klantenbestand.
Hierdoor hopen wij dat er
een haarscherp beeld in de
tevredenheid van onze klanten in kaart gebracht gaat
worden.

Klanttevredenheid ontstaat
wanneer de kwaliteit van ons
product en de dienstverlening
overeen komt met de behoeften en verwachtingen van u
als klant ten aanzien van ons
product en dienstverlening
hebben. Vanuit verschillende
invalshoeken wordt dit onderzocht en wij hopen dat ook

dat u bereid willend bent om
hieraan deel te nemen.
De klantgerichtheid gemiddeld stijgt naarmate vaker een
klantenonderzoek wordt uitgevoerd en wij hopen daardoor in de toekomst u nog
beter van dienst te kunnen
zijn.

2e Nieuwsbrief VTBO-Ontwikkeling

3a. Calc-Pro+ versie 4 (NIEUW)
3. Vanwege het enorme succes
van Calc-Pro+ Medium versie
2.0 & Large versie 3.0 heeft
VTBO-Ontwikkeling besloten
om een High versie 4.0 te
ontwikkelen. Nog uitgebreider
en overzichtelijker waardoor
het nog leuker wordt om te
gaan calculeren.

Van:
Nieuwbouw tot
Onderhoud en van
Ruwbouw tot Afbouw geen probleem voor CalcPro+.

Calc-Pro+
calculatieprogramma
van VTBO-

Deze versie heeft primair als
doel om snelle en overzichtelijker te calculeren door gebruik
te maken van één invoerscherm waar alle disciplines

concurrent voor
menige grote en
kleine software
leveranciers in
Nederland en België!

Een andere belangrijke aanvullig is het tussentijds kunnen
“opslaan als”. Wilt uw opdrachtgever verschillende alternatieve ontvangen dan is
dat ook eenvoudig te realiseren.
Vanuit de Memo/Aktielijst
functie kunt u nu ook alle
openstaande punten van alle
projecten oproepen die nog
behandeld moeten worden.
Vervolg zie artikel hieronder:

3b. Calc-Pro+ versie 4 (NIEUW)
Vervolg vorig artikel:

Ontwikkeling is
inmiddels een groot

zoals arbeidkosten, materiaalkosten, materieelkosten en
onderaannemers op één
scherm worden vertoont.
Hierdoor is de kans dat de
calculator of werkvoorbereider
iets over het hoofd zal gaan
zien geringer en ook worden
deze onderdelen bij het printen onder elkaar afgedrukt
waardoor uw klanten eenvoudiger de calculatie c.q. begroting kunnen lezen waardoor de
kans op opdracht zal toenemen.

Een ander belangrijke aanpassing is dat men kan kiezen om
voortaan automatisch de factuurnummer en projectnummer automatisch te laten generen. Uiteraard kunt u deze
nummering overrulen in een
eigen te bepalen volgorde.

De staartkosten percentage
(%) & manuren totaalkolom
zijn onzichtbaar printbaar.
Op de factuur kunt u IBAN &
BIC nummer vermelden.
Ook tekstueel zijn verschillende zaken vereenvoudigd en
met kleuren aanduidingen de

logica van zaken aan elkaar
gekoppeld zodat u als gebruiker direct kunt zien welke zaken behoren tot bijv. calculatie
en welke zaken behoren tot
facturatie.
De vernieuwde versie 4.0 is
naar alle waarschijnlijkheid
beschikbaar vanaf begin
februari 2013 !

4. Levering mogelijk binnen 1 DAG!
4. Als u kiest voor de e-mail

versie kunt u in principe
binnen 1 werkdag beschikken over ons geweldige Calc
-Pro+ calculatieprogramma.
Uiteraard zijn wij wel afhankelijk of uw betaling is gerealiseerd.
Op onze website vult u
eerst de bestelformulier in
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met de mededeling dat u
het programma spoedig wilt
ontvangen. Gemiddeld genomen zult u binnen een
aantal uren de ordebevestiging met betalingsgegevens
retour ontvangen. Na overmaking van het aankoopbedrag kunnen wij het calculatieprogramma naar u mailen
waarna u kunt starten met

de installatieprocedure.
Wij kunnen nooit garanderen dat wij binnen 1 dag het
calculatieprogramma zullen
leveren maar zullen zeker
onze steentje daaraan bijdragen.

2e Nieuwsbrief VTBO-Ontwikkeling

5.ERVARINGEN van KLANT(EN):
5. Tot op heden krijgt VTBOOntwikkeling veel positieve
reacties omtrent het gebruik
van Calc-Pro+ calculatieprogramma. De reden hiervoor is
uiteraard de aanschafprijs maar
ook de flexibiliteit en eenvoud
van dit programma. Geen dure
tijdrovende cursussen maar
gewoon direct aan de slag met
het calculatieprogramma. Professionele offerte die door de
klanten zeer goed leesbaar zijn.
Maar wij kunnen alles positief
berichten maar oordeel zelf !

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

“Nergens in

6. Introductie korting:

Nederland -

6. VTBO-Ontwikkeling
geeft € 100,- excl. btw. introductiekorting op de High
versie 4.0 dit om u te overtuigen van het bedieningsgemak van Calc-Pro+ versie
4.0.

België zo’n

De aanbieding zal tot eind
maart 2013 blijven gelden
dus bestel snel!

Bestel snel, want iedere dag
dat u wacht is een gemiste
kans!
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Als u een nieuwe klant
aanbrengt ontvangt u
van VTBO-Ontwikkeling
10% verkoop provisie
die wij aan u zullen
overmaken.

goedkoop
calculatieprogramma
voor de
bouwsector te
koop !

Met Calc-Pro+ calculatieprogramma
kunt u snel en efficiënt calculeren zonder dat een cursus noodzakelijk is
waardoor uw dagelijkse werkzaamheden gewoon kunnen blijven doorgaan.
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VTBO-Ontwikkeling streeft naar perfectie en
staat open voor opbouwende kritiek om het gebruikersgemak en functionaliteit te verbeteren.
Calc-Pro+ calculatieprogramma is binnenkort
ook te gebruiken op Windows 8 besturingssysteem en hiervoor zijn wij momenteel een Dll bestand aan het ontwikkelen. Vraag gerust of dit
bestand inmiddels beschikbaar is.

Bezoek onze website:
www.VTBOOntwikkeling.nl

VTBO-Ontwikkeling uw
bouwsoftware leverancier !

7. Heeft u tips of verbeteringspunten laat het ons weten:
Mocht u onverhoopt nog vragen of
verbeteringspunten hebben neem
gerust contact op! Gezamenlijk kunnen wij streven naar een zo’n optimaal product maar zonder uw gebruikers informatie zal dit niet mogelijk zijn.
In de volgende Nieuwsbrief zullen wij
enkele klanten aan het woord laten en
de gebruikerservaringen publiceren.

Bedankt voor uw interesse en
VTBO-Ontwikkeling wenst u
veel calculatie genoegen toe.

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