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Software is, dankzij unieke samenwerking, beschikbaar in drie landen 
 

InstalLogic introduceert Handsoft op de Nederlandse markt  
 
BOLSWARD - InstalLogic introduceert op de Nederlandse markt een nieuw softwarepakket voor de 
installatiebranche: Handsoft. Na een proefperiode van een jaar, waarbij het pakket door enkele 
gebruikers uitvoerig is getest, is Handsoft vanaf 16 september leverbaar.  
 
Handsoft is bedoeld voor projectmatige en handelsgeorienteerde MKB-bedrijven in de bouwnijverheid. Behalve 
voor installateurs, is deze sofware uitermate geschikt voor bijvoorbeeld dakdekkers, afbouwbedrijven en 
schilders in Nederland en Vlaanderen. In Duitsland wordt het pakket reeds onder een andere naam geleverd. 
 
Compleet pakket functionaliteiten 
Handsoft automatiseert alle kantoorfuncties: 
- Stambestanden: o.a. klanten, artikelen, medewerkers, tarieven, recepturen 
- Agenda, notities, medewerkersplanning 
- Calculaties, offertes 
- Opdrachten, werkbonnen 
- Inkoop van materialen 
- Nacalculatie, urenverwerking 
- Facturatie 
- Service en onderhoud 
- Kasbeheer, Financiële administratie 
- Managementoverzichten 
Handsoft is leverbaar in overzichtelijke modules: de gebruiker koopt alleen de functies die hij nodig heeft. 
Dankzij de open structuur, is Handsoft koppelbaar aan andere toepassingen, zoals inkoopcatalogi van 
groothandels en boekhoudpakketten. Gebruikers kunnen een onderhoudsabonnement afsluiten, waardoor ze 
verzekerd zijn van helpdeskondersteuning en regelmatige updates. Kijk voor meer informatie op 
www.handsoft.nl.  
 
Positieve ervaring 
Electriciteitswerken Vanden Berghe uit Oudenaarde (B), een installatiebedrijf met twee medewerkers,  heeft 
inmiddels ervaring met Handsoft. Ondernemer Luc Vanden Berghe zegt “zeer tevreden” te zijn met het pakket, 
omdat het de efficiency in zijn bedrijf heeft verbeterd.  
Handsoft is gekoppeld aan de webcatalogus van groothandel Cebeo, waarmee Vanden Berghe met een muisklik 
artikelgegevens en prijzen kan downloaden voor het maken van calculaties en offertes. Ook informatie over 
levertijden en beschikbaarheid is direct inzichtelijk. Dankbaar gebruik maakt de installateur van de functie 
Recepturen, waarmee veel voorkomende werkzaamheden kunnen worden samengesteld, compleet met 
stukslijsten en urenraming. “Offertes maken gaat zo veel sneller,” zegt Vanden Berghe.  
 
Op een geprinte werkbon kunnen uren en gebruikte materialen worden bijgehouden. Deze informatie wordt in 
Handsoft verwerkt ten behoeve van facturatie en nacalculatie. Een snelle en correcte afrekening komt de 
liquiditeit van de onderneming ten goede, en uiteindelijk ook het resultaat. 
 
Unieke samenwerking 
Softwarehuis InstalLogic, met tweehonderd klanten in de installatiebranche, is voor de ontwikkeling van 
Handsoft een samenwerking aangegaan met Gilde Software in Zevenaar (1200 klanten in de bouwsector) en 
Computer Solutions in Deurne (B), met 800 klanten in de installatiebranche. Het nieuwe, moderne Handsoft is 
gebaseerd op het pakket Diabolo van het Duitse softwarehuis Moser, met 35.000 installaties. Door de 
samenwerking zijn de ontwikkelkosten beperkt, waardoor Handsoft voordelig kan worden aangeboden. 
 
De introductie van Handsoft in Nederland vindt plaats tijdens de Installatie Vakbeurs in Evenementenhal 
Hardenberg, 16 t/m 18 september 2003. 
 
Voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: 
Voor meer informatie, of voor een gratis proefdemo van Handsoft, kunt u contact opnemen met Hans 
Nooitgedagt van InstalLogic, telefoon 0515 574922 of 06 1509 4900.  
 


