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Eenvoudig te koppelen aan uw overige software

Groene software 
geïntegreerd in uw  

ICT-landschap



Het speelveld in het BOR-domein ligt voor u open. Door de decentralisatie 
van overheidstaken is de vraag naar publieke dienstverleners met een 
breed dienstenpakket toegenomen. Opdrachtgevers zoeken specifiek 
naar partners die regie kunnen voeren over de complete BOR-operatie, 
inclusief de automatisering en informatisering. Maar hoe speelt u snel 
en daadkrachtig op deze marktvraag in?

Met BOR-Vision heeft u de troefkaart in handen. BOR-Vision is dé complete 

geïntegreerde automatiseringsoplossing voor al uw activiteiten in het BOR-domein. 

BOR-Vision is ontworpen op basis van 30 jaar ervaring van groene vakgenoten en sluit 

daarom naadloos aan op uw klant- en werkprocessen in het BOR-domein.

BOR-Vision helpt u om in de dynamiek van alledag overzicht te houden over uw 

projecten en planning en geeft u en uw opdrachtgevers inzicht in de performance van 

uw BOR-dienstverlening. BOR-Vision kan eenvoudig gekoppeld worden  

aan beheerssoftware/GIS en aan uw softwarepakketten voor uw andere  

domeinen, financiën en HRM.

Uw troefkaart in  
een groeiende markt

Hoe kan vakgerichte,  
geïntegreerde software  
ons helpen om snel en  
daadkrachtig in te spelen  
op de groeiende vraag  
in het BOR-domein?



Continu overzicht over uw  
projecten en planningen.

Up-to-date inzicht in  
de performance van uw  
totale BOR-dienstverlening.Beheersoftware

BOR-Vision geïntegreerd  
in uw ICT-landschap

Centraal financieel / HRM

BOR-Vision

Digitale kaart / GIS

Afval inzameling

Grafisch taakgestuurd werken



Overkoepelend inzicht hebben in  

de performance van uw totale  

BOR-dienstverlening en tegelijkertijd 

per opdrachtgever exact weten wat de 

status is van de projecten, planningen en 

financiële resultaten. Dat kan in BOR-Vision. 

Één geïntegreerde database
BOR-Vision werkt met één geïntegreerde database.  
Dat betekent dat de per opdrachtgever ingevoerde  
gegevens in alle modules en documenten gebruikt kunnen 
worden. Uw (financiële) resultaten zijn zowel getotaliseerd 
als per opdrachtgever inzichtelijk. 

Uniformiteit in uw ICT-landschap
Met BOR-Vision behoudt u uniformiteit in uw ICT-landschap. 
BOR-Vision kan eenvoudig geïntegreerd worden binnen 
uw eigen ICT-landschap en dat van uw opdrachtgever. Dat 
maakt uw in- en externe communicatie en samenwerking 
makkelijker en beter en het beheer van uw ICT-landschap 
efficiënter.

BOR-Vision
eenvoudig  
meer controle

De voordelen van BOR-Vision 
voor uw organisatie zijn:

Eén systeem
Voor al uw  

BOR-activiteiten

Integratie
Probleemloze integratie  

binnen uw ICT-landschap

Schaalbaar
In grootte en in aantal 

opdrachtgevers

Informatie
delen én afschermen 

Gegevens van opdrachtgevers 
kunnen onderling gedeeld én 

afgeschermd worden

Management
rapportages

Altijd up-to-date: voor uw  
totale BOR-dienstverlening  

en per opdrachtgever

Medewerkers 
bedrijfsbreed inzetten

Ondersteunt medewerkerinzet 
en materieel over de 
opdrachtgevers heen

Alle gebruikersvormen
Beschikbaar als 

softwareprogramma  
op uw netwerk of in  

de (private) cloud

Jarenlange  
ervaring

Ontwikkeld met 30 jaar  
kennis van en ervaring  

in het BOR-domein

Combinatie  
uren mogelijk

Verwerkt SW-uren (met  
loonwaarde) en uren vrije 

bedrijfsleven gecombineerd 
inclusief uitbesteed werk



•  Uren boeken
• Acties
• Planning
• Verlof
• Meldingen
• Enz.

HRM
Financieel

Enz.

Klanten
Via uw website 
 

Leveranciers
Via uw website 

 

Interfaces
Import, export  

en webservices  

Medewerkers
Online op het project

Uw
opdrachtgevers

Delen én  
afschermen

•  Orderstatus
• Projectstatus
• Documenten bekijken
• Meldingen
• Verzoeken
• Enz.

•  Prijslijsten
• Voorraden
• Orderstatus
• Enz.

Alles
in

één

Scoren in een groeimarkt
BOR-Vision is dé geïntegreerde  
automatiseringsoplossing voor uw 
BOR-dienstverlening. BOR-Vision  
sluit naadloos aan op uw klant- en 
werkprocessen waardoor u maximaal 
overzicht houdt over uw projecten  
en planningen: per opdrachtgever  
en getotaliseerd.

Met BOR-Vision speelt u  
snel en daadkrachtig in  
op de groeiende vraag  
in het BOR-domein.



Relatie- en projectbeheer

HRM

Project

Order

Connect

Portal

Modules
BOR-Vision kan bestaan uit de volgende 
hoofdmodules (afhankelijk van centrale 
automatisering): Relatie, HRM, Project, Order, 
Connect en Portal. In de modules verwerkt en 
beheert u alle gegevens voor de specifieke 
stappen in uw werkproces. Denk hierbij 
aan calculatie, offertes, urenregistratie, 
projectadministratie, planning, facturatie  
en rapportages. 

Eén database
U werkt in één database. Dat betekent dat 
ingevoerde gegevens in alle modules en 
documenten gebruikt kunnen worden.

Rapportages/lay-outs
U kunt gebruik maken van honderden  
standaard rapportages/lay-outs, zoals 
offertes, facturen en management-
rapportages. De documenten kunnen 
opgeslagen worden in Word, Excel,  
PDF, XML, HTML en XHTML, TXT en  
Open Office formaat.

BOR-Vision is ontworpen op basis 

van uw klant- en werkprocessen 

en ervaringen van vakgenoten. 

Binnen BOR-Vision is het mogelijk 

om op bestandsniveau aan te 

geven welke informatie (zoals 

opdrachtgevers, projecten, 

standaard werkpakketten (DVO) 

en resources) gedeeld wordt met 

de verschillende opdrachtgevers.

Modules

BOR-Vision is de complete geïntegreerde 
automatiseringsoplossing voor uw projecten in het 
BOR-domein voor de aanleg en het onderhoud van 
groen en grijs. BOR-Vision omvat modules voor uw 
totale werkproces: van calculatie en offertes tot en 
met planning, nacalculatie, facturatie en rapportages. 
BOR-Vision helpt u om in de dynamiek van alledag 
overzicht te houden op uw lopende projecten en 
planning en inzicht te krijgen in de performance  
van uw activiteiten in het BOR-domein.

Groene, bewezen software
De geïntegreerde oplossing voor  

uw projecten in het BOR-domein.

Overzicht en controle



Uitgelicht module

nacalculatie/facturatie
Uitgelicht module

relatie- en projectbeheer

Uitgelicht module

voorcalculatie en offertes

Urenregistratie
Deze module is gekoppeld aan de stamgegevens van 
uw centrale HRM-systeem en voorziet in de volledige 
urenregistratie van zowel de eigen uren, de SW-uren (met 
loonwaarde) als de uitbestede uren. U kunt op ieder gewenst 
moment de gebudgetteerde uren (per opdrachtgever en 
per project) afzetten tegen de daadwerkelijk gewerkte uren, 
waardoor u in het geval van afwijkingen tijdig bij kunt sturen 
teruggerekend naar loonwaarde.

In de module relatie- en projectbeheer kunt u alle relevante 
informatie en communicatie over projecten zonder extra 
handelingen opslaan op zowel relatie- als op projectniveau.  
Denk daarbij aan e-mails, verslagen, documenten, tekeningen, 
facturen en dergelijke.

Hierdoor creëert u automatisch een digitaal projectendossier 
waarin alle informatie gebundeld wordt en voor alle 
belanghebbenden eenvoudig terug te vinden is.

In detail uitwerken digitale kaart en DVO
In deze module kunt u vanuit de beheerssoftware/digitale kaart en de 
afgesproken dienstverleningsovereenkomst (DVO) alle vaste onderdelen 
van de dienstverlening met bijbehorende werkpakketten op detailniveau 
vastleggen. Van normen en tarieven tot en met de frequenties van 
onderhoud, bewerkingspercentages en loonwaardes. Tevens kunt  
u in deze module RAW-bestekken inlezen inclusief beeldbestekken,  
de RAW-inschrijfstaat maken en de RAW-bestekadministratie voeren. 

Enkelvoudige opdrachten
Voor losse opdrachten of opdrachten voor het bedrijfsleven kunt  
u in deze module eenvoudig werkbeschrijvende offertes maken. 

Onderscheid in soorten uren
In de voorcalculatie kunt u op werkzaamhedenniveau aangeven 
hoeveel eigen uren, SW-uren of uitbestede uren in de uitvoering 
ingezet worden.

RAW-bestekadministratie, termijnfacturen en meerwerk
Voor de RAW-bestekadministratie kunt u in deze module 
de productie invoeren. Voor DVO-werkzaamheden kunnen 
termijnfacturen gemaakt worden. Meerwerk wordt direct bij 
de bron ingevoerd (op projectbasis) waardoor deze uren in 
deze module eenvoudig gefactureerd kunnen worden.



Uitgelicht module

(ontwerp)planning

Ontwerpplanning
De module ontwerpplanning maakt per maand de 
gebudgetteerde uren inzichtelijk ten opzichte van de 
beschikbare uren en de reeds gewerkte uren. Zo krijgt u 
maandelijks inzicht in de urenafwijkingen ten opzichte  
van de gemaakte afspraken en de beschikbaarheid van  
uw medewerker. Er wordt zowel op projectniveau als  
op getotaliseerd niveau gerapporteerd.

PlanVision
In de module PlanVision kunt u per medewerker en  
per in te zetten materieel een planning maken per  
dag en per uur.

Uitgelicht module

mobiel werken

In de module Vision-Portal kunnen uw medewerkers 
via de geïntegreerde medewerkersportal op locatie de 
gewerkte uren inboeken, de planning bekijken en voor 
hen alle relevante projectinformatie inzien. Ingevoerde 
gegevens worden opgeslagen op zowel project- als 
op opdrachtgeverniveau, inclusief de registraties van 
meldingen.



Uitspraken van klanten  
uit de dagelijkse praktijk

gegevens nodig. Sinds we met BOR-Vision van INFOGROEN werken,  

hebben we dat inzicht tot in de 3de dimensie. We kunnen bijvoorbeeld  

tot op activiteitenniveau zien hoeveel uren er ingezet zijn.

Erik van de Beld, Hoofd Bedrijfsbureau Tomingroep

Het is belangrijk dat we snel en efficiënt inspelen op in- en  

externe ontwikkelingen. Daarvoor is inzicht in onze bedrijfs - 

meer zien en alle projecten tot in detail volgen. BOR-Vision helpt 

ons om een excellente operatie te voeren.

Jan-Gerrit Dekker, Werkvoorbereider Groen Rova

We werken nu twee jaar met BOR-Vision en merken dat 

we alles veel meer onder controle hebben: we kunnen 

inboxen. Dat is nu verleden tijd. We maken nu calculaties, verzorgen de planningen, 

boeken machines en regelen de projectadministratie in BOR-Vision.

Hans Heijligers, Teammanager Groen en Straatreiniging Irado

Voorheen gebeurde alles via Excel, kennis van onze BOR-activiteiten zat  

bij mensen in het hoofd en externe documenten werden bewaard in e-mail 

onder de knie te krijgen. BOR-Vision is eenvoudig in gebruik, als je nuchter nadenkt 

en het niet te moeilijk maakt, kom je zelfs zonder uitleg al een heel eind.

Hans Heijligers, Teammanager Groen en Straatreiniging Irado

We hebben BOR-Vision met hulp van INFOGROEN in drie maanden tijd 

geïmplementeerd. In de praktijk blijkt dat het pakket zich goed leent om snel 

ICT-landschap. BOR-Vision kwam hierbij als beste uit de bus.

Erik Gouw, Facilitair Manager Irado

We zochten naar een pakket dat naar de toekomst toe 

schaalbaar is en gekoppeld kan worden met ons bestaande 

we onze wensen in de update van het programma terug.

Erik van de Beld, Hoofd Bedrijfsbureau Tomingroep

Wat toen al opviel, en nooit veranderd is, is dat INFOGROEN snel 

en adequaat reageert op verzoeken van klanten. Meestal zien 



Met BOR-Vision kunt  
u snel en daadkrachtig  
inspelen op de groeiende  
vraag in het BOR-domein.

Zelf ervaren wat BOR-Vision voor  

uw organisatie kan betekenen?  

Maak vandaag nog een vrijblijvende  

afspraak voor een inspirerende 

demonstratie. Wij komen graag  

naar u toe.

Demonstratie

John Willemsen

j.willemsen@infogroen.com

T +31 (0)172 23 54 44



Powered by INFOGROEN
Opgericht in 1988 is INFOGROEN uitgegroeid van enthousiaste starter naar een professionele 
ICT-leverancier binnen het BOR-domein. Gelouterd door kennis en ervaring, maar nog steeds 
jong van hart en scherp van geest, ontwikkelen en beheren wij met veel plezier praktijkgerichte 
automatiseringsoplossingen voor onder andere dienstverleners in het BOR-domein. 

Adres: 
Italiëlaan 4 (Plantarium Gebouw)
2391 PT  HAZERSWOUDE-DORP

Meer informatie:

T +31 (0)172 23 54 44

www.bor-vision.nl

info@infogroen.com

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. 
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