
 
 

Naam softwarebedrijf: 
Deel 1: Algemene gegevens van …………..  
 

 
Pakket geschikt voor : Mutatiedatum 

  

Naam  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Telefoon  

Fax  

E-mail  

Internetadres   

Contactpersonen  

Bijzonderheden  

 Het Pakket 

Naam pakket  

Versie Software pakket  

Type pakket  

Plantform architectuur J/N Betreft:   Management Informatie Systeem (MIS) 

               Logistieke besturing (MES) 

               Logistiek (deel)systeem 

Plantform modules J/N Betreft:    Planning 

               Productie 

              Verkoop 

               Inkoop 

               Orderverwerking 

Gecertificeerd door Plantform J/N Betreft: 

Gecertificeerd door Florecom  J/N Betreft: 

Prijs voor 5 users  

Prijs extra modules  

Aantal installaties  

Bijzonderheden   

 De Techniek 

Ontwikkel Taal / Tools  

File of Database systeem  

Besturingssystemen  WINDOWS UNIX LINUX Overig 

    

Hardware  



 
 

Prijs 5 werkplekken (HW)  

Bijzonderheden  

 De Gebruikers 

Gebruikers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden   

 De Service 

Bereikbaarheid helpdesk  

Cursussen  

Handleiding  

Updates  

Servicecontract  

Onderhoudscontract  

Demoversie beschikbaar  

 



 
 

Deel 2: Gegevens over de  functionaliteit van de software 

Functionaliteit 
(X=aanwezig) 

Onderdeel 
basispakket 

Onderdeel 
aanvullende 
module 

Opmerking 

Algemene functies    

Stamgegevens beheren (bedrijf, klanten, 
leveranciers, artikelen, etc. ) 

  
 

Ondersteuning VBN 
artikelcodes/kenmerkcodes 

  
 

Ondersteuning eigen 
artikelcodes/kenmerkcodes 

  
 

Ondersteuning artikelcodes klanten    

Ondersteuning 
gemengde/samengestelde artikelen 

  
 

Elektronisch inlezen en verwerken VBN 
codes 

  
 

Elektronisch inlezen en verwerken 
Florecom codes 
(bedrijfscodes/locatiecodes) 

  
 

Meerdere bedrijven en administraties in 
één pakket 

  
 

Planning    

Verkoopplanning per product (cultivar)/ 
dag/week 

  
 

Productieplanning per product (cultivar)/ 
dag/week  

  
 

Onderscheid in ‘lange termijn handel’, 
‘daghandel’ en ‘klokhandel’ 

  
 

Onderscheid in geaccepteerde orders en 
‘zachte orders’ 

  
 

Statusoverzicht van teeltpartijen     

Aanbod per product(groep) per dag/week     

Statusoverzicht van verkooporders     

Productie- en verkoopplanning berekent 
en presenteert de benodigde 
hulpmiddelen, transportcapaciteit, 
kasoppervlakte, machinecapaciteit en 
arbeidsinzet  

  

 

Productieplanning berekent een 
kostenprognose per teeltpartij 

  
 

Planningsoverzicht met realisatie versus 
prognose in tekst en grafisch  

  
 

Productie (Teelt)     

Koppeling met productiesystemen voor 
teeltspecifieke handelingen (Plantform 
ISA95 koppeling) 

  
 

Registratie van een  ‘kasplan’     

Een teeltpartij blijft altijd gekoppeld aan 
de moederpartij 

  
 

Registratie van uitgevoerde 
teeltspecifieke handelingen  

  
 

Milieuregistratie 
  

Meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen, 
energie- en waterverbruik 

Registratie van arbeidsinzet    

Koppeling klimaatcomputer    

Koppeling voedingscomputer    

Koppeling sorteersysteem    



 
 

Functionaliteit 
(X=aanwezig) 

Onderdeel 
basispakket 

Onderdeel 
aanvullende 
module 

Opmerking 

Aanbiedingen     

Aanbiedingen samenstellen per 
klant(groep) 

  
 

Aanbiedingen versturen (fax, mail, PDF, 
Excel, EDI) 

  
 

Aanbiedingen op webshop, zo ja, welke?    

Offertes samenstellen en versturen    

Maken en versturen productfoto’s    

Voorraadkoppeling met derden (bijv. 
telersvereniging) 

  
 

Verkoop    

Verkooporders handmatig ingeven    

Verkooporders elektronisch inlezen    

SMS alerts naar mobiel (PDA) bij 
ontvangst order 

  
 

Invoer en bevestiging orders via mobiel 
(PDA) 

  
 

Controle order op verplichte en 
geadviseerde kenmerken 

  
 

Orderbevestiging versturen (fax, e-mail, 
EDI) 

  
 

Inkoop     

Samenstellen inkooporders voor 
hulpmiddelen 

  
Bijv. Meststoffen en  
gewasbeschermingsmiddelen 

Versturen inkooporder via EDI bericht    

Verwerken orderbevestiging leverancier 
via EDI bericht 

  
 

Orderverwerking     

Printen pakbonnen o.b.v. verkooporders    

Orderpicken vanuit voorraad    

Werkbonnen voor productiehandelingen     

Koppeling met productiesystemen voor 
productiehandelingen (Plantform ISA 95 
koppeling)  

  
 

Aanmaken aanvoerbrief (zo ja, welke 
veilingen?) 

  
 

Aanvoerbrief gekoppeld aan 
elektronische orders 

  
 

Aanmaken afleverbon    

Scannen van brieven ondersteunen    

Scannen van karren ondersteunen    

Transport en fust    

Transport samenstellen zending    

Volumeberekening zending    

Pakbon (karlijst)    

Printen fuststickers en -kaartjes    

Gereedmelden zending (met scanner)    

Routeplanning    

Transportdocumenten (vrachtbrief, 
laad/loslijst) 

  
 

Laden m.b.v. scanner     

Uitgangscontrole m.b.v. RFID    

Eigen fustadministratie   Zowel karren als emballage 

Koppeling met fustadministratie (zo ja 
welke?) 
 

  
 



 
 

Functionaliteit 
(X=aanwezig) 

Onderdeel 
basispakket 

Onderdeel 
aanvullende 
module 

Opmerking 

Facturatie, administratie en boekhouding     

Factureren verkooporders    

Aanmaken en versturen elektronische 
factuur (PDF, Excel, EDI) 

  
 

Overzicht van opbrengsten veiling(en)    

Gerealiseerde opbrengsten worden 
toegevoegd aan de betreffende 
teeltpartij(en) 

  
 

Koppeling met boekhoudpakketten (zo 
ja, welke?) 

  
 

Eigen boekhoudmodule    

Standaardberichten    

Aanmaken en versturen EAB bericht    

Ontvangen en verwerken EDI 
dagafschrift (EPV) 

  
 

Aanmaken en versturen elektronisch 
aanbod (QUOTES) 

  
 

Ontvangen en verwerken elektronische 
orders (EOS) 

  
 

Ontvangen en verwerken elektronische 
factuur (INVOICE) 

  
 

Aanmaken en versturen elektronische 
transportopdracht (ETO) 

  
 

Aanmaken en versturen EDI beeldbericht     

Ontvangen en verwerken EDI 
labelbericht 

  
 

Managementinformatie    

Dashboard per dag/week    

Koppeling met een BI tool (zo ja, welke)    

Statistiek omzet (opbrengst per teelt/m2/ 
gewasgroep/klant/land) 

  
 

Statistiek logistiek (aantal orders/-regels/-
stelen/dag/week)  

  
 

 


