Advertorial

Blijf jezelf
(ook digitaal!)
onderscheiden
dankzij garDsign
Afstand houden en digitaal werken is momenteel de realiteit. Daarin kun jij
als hovenier het verschil maken. Voor je medewerkers, leveranciers, onderaannemers én klanten. Dankzij het handige online platform garDsign maak
je niet alleen complete tuinontwerpen. Je genereert ook automatisch complete
bestellijsten, stelt de bijbehorende offerte op en deelt deze informatie met
wie jij wil. Alles in één systeem: overzichtelijk en snel.

In 2012 ging www.tekenjetuin.nl van garDsign live. Sindsdien zijn al duizenden droomtuinen via het platform
ontwikkeld. Achter de schermen werkt het team continu
aan nieuwe features om het programma nóg handiger en
completer te maken. De nieuwste updates richten zich
voornamelijk op het verder digitaliseren van de werkwijze.

Bestel- en beplantingslijsten
Vanuit de tekentool kun je nu eenvoudig lijsten maken die je
kunt delen met wie je maar wilt: je medewerkers, onderaannemers, leveranciers of klanten. Bijvoorbeeld een bestellijst
van materialen, of een complete beplantingslijst. Je kunt
ook een bestellijst per leverancier opstellen. De ontvanger
heeft geen inlogcode nodig, en kan waar en wanneer hij dat
wil op zijn tablet of smartphone alle informatie - waaronder
ook de afmetingen van de tuin - bekijken. Zo werk je digitaal, overzichtelijk én snel.

Vrijheid om te delen
Als hovenier bespaar je met de handige features veel tijd,
terwijl je tegelijkertijd nauwkeuriger werkt. Denk bijvoorbeeld aan de gebruiksvriendelijke offertetool waarin bijna
alles al geautomatiseerd is. Hierdoor bespaar je veel tijd
en voorkom je onnodige rekenfouten. Je importeert de lijst
van producten uit het ontwerp en onderbouwt de offerte
met een calculatie; de aantallen, eenheden en prijs kun je
via een pull-down menu aanpassen. Het gedeelde ontwerp
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mét offerte kan door de ontvanger zonder inloggegevens
worden bekeken. Heen en weer communiceren kan allemaal geïntegreerd in één en hetzelfde systeem. Digitaal
werken hoeft niet lastig te zijn!
Blijf jezelf onderscheiden en probeer nu!
Kijk voor meer informatie op: gardsign.com

Daarom kiezen veel hoveniers voor garDsign:
•

Gebruiksvriendelijke software en regelmatig
updates met nieuwe functionaliteiten

•

Handige tools als Verlichtingsplanner,
Bewateringstool en uitgebreide Productbibliotheek met duizenden afbeeldingen van bomen,
planten, bestrating en producten als verlichting

•

Tijdswinst én minder fouten dankzij automatisch
importeren van ofﬁciële kavel uit kadaster

•

Direct vanuit het programma materialen
bestellen bij de aangesloten leveranciers

•

Simpel en snel een offerte op maat maken

•

Mogelijkheid om extra kennis op te doen
middels workshops

•

Via het online helpcenter zijn talloze video’s
te bekijken met meer tips & tricks!

