Wat is VWin-VMac ?

VWin/VMac is een volledig beheerprogramma voor de dierenartsenpraktijk. Na ingebruikname
in 1990 in werd het voortdurend verbeterd en uitgebreid met talloze nieuwe mogelijkheden.
Door het intuitieve gebruiksgemak is het programma ook voor de doorsnee computergebruiker
vlot manipuleerbaar. Anderzijds laat het ook aan de gevorderde gebruiker toe om - indien
gewenst - zelf uitbreidingen en/of wijzigingen toe te voegen aan het programma. Flexibiliteit is
geen loos woord voor VWin-VMac.

Meer over de standaard eigenschappen:
Algemeen
Alle modules worden samen afgeleverd: geen meerprijs per module!
Onbeperkte mogelijkheid tot het zelf bijcreëren van nieuwe bestanden, velden, layouts,
rapporten, invoerschermen.
Uitgebreide paswoordbeveiliging à la carte op alle niveaus! U bepaalt zelf welke informatie mag
gezien, bewerkt of ingebracht worden en door wie.
Mogelijkheid tot communicatie met elke groothandel!

Importeer/exporteer
Maximale import uit alle bestaande programma's mogelijk (in functie van overeenkomsten). Er
zijn importprocedures beschikbaar voor meer dan 15 andere programma's.
-
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Exporteren naar diverse formaten mogelijk voor verdere analyse of verwerking.
Geïntegreerde copy- , herstel-, compressie- en backupfuncties.

Netwerk / Internet
Mogelijkheid tot gebruik in netwerk (lokaal of via internet, wi-fi of 3G, 4G):
- gratis via een iPad of iPhone (vanaf fmp 12)
- via een standaard pc/Mac en dit voor een kleine meerprijs per bijkomende klient-pc (en
dus niet per gebruiker !).
In Multi-user-versie kunnen dan alle VWin- bestanden - zonder meerkost - door meerdere
personen tegelijkertijd geraadpleegd en gewijzigd worden.
Via een iPad of iPhone is er inderdaad mogelijkheid tot gratis inloggen op je
VWin-database via internet (wi-fi, lokale hotspots of 3G of 4G) met dezelfde "look and feel" als
op je PC/Mac !
Mogelijkheid tot (gratis) consulteren/gebruik van je eigen pc vanop afstand via internet ("remote
control") vanuit een PC of Mac, en ook vanop een tablet of smartphone vanuit gelijkwelke
lokatie, als enige of bijkomende gebruiker.
Tweede, derde praktijkruimte, privé-woning, vanop draadloze hotspot onderweg,, tijdens een
wachtdienst.
Alle databestanden zijn door elke gebruiker vanop afstand bewerkbaar !

Opleiding en support
Uitgebreide handleiding en gratis opleiding bij een initiële installatie bij u thuis
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3 maanden support via telefoon en/of e-mail bij de standaard-installatie.
- Tweede opleiding en gratis upgrade binnen de zesmaanden-garantie bij de
deluxe-installatie.
Support en aanpassingen via internet.
- Eénmalige aankoopprijs
- géén maandelijkse verplichte "huur"prijs (jaar in, jaar uit ...) !
- géén verplicht onderhoudscontract

Ontdek de gedetailleerde mogelijkheden in de ' Omschrijving ' sectie.
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