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Beste Collega,
Het programma VWin/VMac, dat reeds sinds 1990 door mij persoonlijk geïnstalleerd en onderhouden wordt bij collega’s –
dierenartsen, draait zowel onder elke Windows-pc onder de naam VWin als op elke Apple-pc onder de naam VMac.
VWin/VMac ...
- is STANDAARD (zonder meerprijs) uitgerust met ALLE functionaliteiten
- en dit zowel voor gebruik in een kleine én/of grote huisdierenpraktijk als voor gebruik in een éénmanspraktijk én/of
groepspraktijk/kliniek.
- kan op één pc door meerdere dierenartsen (zonder meerprijs) tegelijkertijd gebruikt worden
- Mogelijkheid tot gebruik in zo wel een lokaal netwerk als via een extern netwerk (wi-fi of G3, G4): gratis via
Ipad/iPhone of enkel een kleine meerprijs per bijkomend pc- toestel (en dus niet per gebruiker !).
In Multi-user-versie kunnen dan alle bestanden - zonder meerkost - door meerdere personen tegelijkertijd geraadpleegd
en gewijzigd worden.
- Mogelijkheid tot (gratis) consulteren/gebruik van op afstand op je PC, of gratis vanop iPad, Smartphone (Androïd of
iPhone) via internet vanuit gelijkwelke lokatie, als enige of bijkomende gebruiker: tweede, derde praktijkruimte, privéwoning, via een draadloze hotspot onderweg, tijdens een wachtdienst…
- Alle databestanden zijn door elke gebruiker van op afstand bewerkbaar !
- Diverse backupmogelijkheden in “the cloud”
Het grote voordeel van dit soepele, multifunctioneel pakket ligt in zijn onbeperkte mogelijkheden voor de gebruiker tot het ZELF
aanpassen van de geleverde toepassingen én het op maat laten maken of eigenhandig bijcreëren van nieuwe toepassingen!
VWin/VMac
- bevat daarenboven in zijn standaardversie meerdere modules die zonder (verdoken) meerprijs worden bijgeleverd
- biedt de mogelijkheid om databestanden van vroegere programma’s maximaal te recupereren ...!
Op de website www.vwin.be kan u de klantenlijst raadplegen. Aarzel niet om hun persoonlijke ervaringen met het programma én
met de service na verkoop te leren kennen ! Het zal u wellicht uit de eerste hand correctere info verschaffen over de échte
mogelijkheden van VWin/VMac ...
VWin/VMac Portable en VWin Net Portable: Het verlengstuk “te velde” van VWin/VMac en dit op een (echte) draagbare
Laptop of Netbook!
- Zelfde mogelijkheden en "touch and feeling" als de "klassieke" VWin/VMac-software
- U kan er mee werken zoals in de originele VWin/VMac én de naar de hoofd-PC getransfereerde data worden naadloos
geïntegreerd in het basis-VWinbestand.
Heel wat meer gedetailleerde info vindt u op de website: www.vwin.be, www.vmac.be,
Denk eraan: De aankoopprijs van het pakket VWin standaard omvat:
- Niet alleen de installatie (bij u ter plaatse) van het softwarepakket op uw PC
- Maar ook een opleiding (van min. 4 uren) ter plaatse met aanpassingen op maat
- én minimaal 3 maanden gratis ondersteuning via telefoon en via remote inloggen !
Daarenboven is er geen verplichting
- tot het onderschrijven van een (jaarlijks) onderhoudscontract
- van een maandelijkse huurprijs ...
U betaalt dus slechts voor de diensten die u zelf daadwerkelijk wenst te ontvangen.
Bezoek de website www.vwin.be voor een uitgebreid overzicht van alle mogelijkheden van VWin/VMac !
Uiteraard ben ik zelf steeds beschikbaar voor verdere uitleg en/of een vrijblijvende uitgebreide DEMONSTRATIE
Dr. Eric Van Deputte
(Bijgevoegd: software prijslijst, hardwarevereisten)
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(alle prijzen excl. 21 % btw)
Steeds inbegrepen bij standaard installatie:
- ALLE toepassingen van VWin / VMac
klientenbestand, patientenbestand, vaccinaties, rappelbrieven, verslagen, (groeps)(e)mailing, enz...
boekhouding, btw, fiskaliteit, facturatie, TV-dokumenten, barcode, enz...
consultaties, operaties, medische dossiers, (door)verwijsbrieven, rapporten enz...
beeld- en bestandsarchivering, labo-data, regime, dermatologie, enz...
(automatisch) stockbeheer, geneesmiddelenregister, lotnummers, alle wettelijke registers, barcode, etiketten, bestellingen via internet, fax,
groothandelconnecties voor import leveringen,...., Agenda, Adressen, Bibliografie, Receptie, Fax en alle andere subfiles.
- Geautomatiseerde import labodata via Medibridge, Medimail of inloggen op website
- Installatie én opleiding ter plaatse (min. 4 uren) mét gedrukte handleiding
- Telefonische support en remote support (via internet) gedurende de eerste 3 maanden
– Mogelijkheid om vanop afstand gratis in te loggen op eigen pc en programma's
- beperkt aantal gratis iPad- (en/of iPhone-)connecties (vanaf fmp 12) op VWin-basisprogramma zonder meerkost !
1 werkpost-computer VWIN standaard:
Totale kostprijs voor één werkpost: 1300,- Eur
1 werkpost-computer VWIN Deluxe:
Alle hierboven vermelde opties plus de volgende extra's:
2de opleiding ter plaatse (4 uren) binnen de periode van 6 maanden na installatie ! (behalve bij VWin Portable)
Telefonische support en remote support (via internet) gedurende de eerste 6 maanden
Gratis upgrade bij 2de opleiding
Totale kostprijs voor één werkpost: 1510,- Eur
Van 2 tot 3(4) werkposten-computers:
NETWERK- versie (Multi-user, Ethernet-netwerk én ook via Internet!)
Alle hierboven vermelde opties (deluxe-installatie)
per bijkomende netpost (pc) , supplement : 460,- (indien opgestart te samen met hoofd-PC)
Gratis : een bijkomende iPad (en/of iPhone-)-connectie !
Netwerkhardware en aanleg netwerk niet inbegrepen
Vb: Totale kostprijs voor drie werkposten (pc) in netwerk: 2430,- Eur
Vanaf (4) 5 werkposten-computers:
NETWERK- versie (SERVER) (Windows Server 2003 of MacOS) (Ethernet-netwerk én ook via Internet!)
Alle hierboven vermelde opties (deluxe-installatie)
Netwerkhardware en aanleg netwerk niet inbegrepen
Totaal VWin en Server: 2950,per netpost supplement : 460,- Gratis : een bijkomende iPad (en/of iPhone-)-connectie !
Vb: Totale kostprijs voor 1 Server en 5 werkposten (pc) in Server-netwerk: 5250,- Eur
VWin/VMac Portable
(supplementair aan VWin/VMac op een hoofd-PC) op een portable PC:
Alle essentiële modules van VWin / VMac voor gebruik buiten de Hoofd-PC
transfert van en naar hoofd-PC via ramkey, netwerk of email
afdrukken via (portable) printer van alle noodzakelijke documenten
Telefonische support en remote support via internet gedurende de eerste 3 maanden
Kostprijs voor VWin/VMac Portable: 460,- Eur (+ supplement uurloon indien aparte installatie)
Supplementen (facultatief)
Geautomatiseerde import labodata via Medibridge) (enkel voor Windows) , Medimail (oa: AML, CLH, CMA, MVL, LMA, Clinilabo, CRI,
Bruyland) ondersteunde formaten: Medar, AML
supplement:
0,Consulteren van uitslagen via websites ook mogelijk.
Import data uit andere programma's,
gemiddelde prijs
200,Abonnementen/Upgrade/Support ?:
GEEN enkele verplichting tot onderschrijven van een onderhoudscontract! Geen maandelijkse huurprijs !
De upgrade's: worden continu gerealiseerd op basis van aan- en opmerkingen van de gebruikers
De upgrade's worden U steeds geleverd op simpele aanvraag of zonder enige verplichting aangeboden !
U bent of blijft op geen enkel ogenblik van iemand afhankelijk en ... u wordt op geen enkel ogenblik verplicht tot afname van deze upgrade's.
U bent dus ook NIET voor altijd "met handen en voeten" gebonden aan wie dan ook !
Kostprijs jaarlijkse (facultatieve) upgrade per VWin-toepassing (dus niet per pc !):
Meestal door mijzelf samen met extra opleiding ter plaatse (of via inloggen):
upgradekost per jaar : 100,- plus 65/uur (gemiddeld 2 uren) en verplaatsingskosten: 0,43/km

Bijkomende support via internet of ter plaatse steeds mogelijk (65/uur en 0,43/km )

VWin© VMac©
Dr. Eric VAN DEPUTTE
Rosweg 87 1750 Lennik
tel: 02/5233295 0475/348036
fax: 070/429537
BTW BE 0551.708.878
evdp@vwin.be www.vwin.be
Hardwarevereisten VWin/VMac
Elke huidige nieuw aangekochte PC voldoet meestal aan de vereisten ivm CPU, ramgeheugen, scherm, video.. maar in geval van twijfel: gelieve
liefst op voorhand contact op te nemen!
(Voor TFT-schermen én dus ook zeker voor Portables is vooral de schermgrootte én de bijhorende standaard schermresolutie van belang !)
De hieronder vermelde specificaties zijn dus eerder minimumvereisten voor bestaande pc's. Nieuwe aankopen zullen (liefst) deze
minimumvereisten zeker overstijgen.
Technische specificaties voor Windows-computers:
1. End-user computer, werkpost:
Aanbevolen minimum configuratie:
- CPU: liefst min. I5 of similair met een minimaal werkgeheugen van 4 Gb of meer (Win 7 en hoger : min. 4 Gb, beter 8 Gb)
- Harde schijf: 750 Gb en meer, CD/DVD-RW
- Scherm (met een minimale resolutie van 1024 x 768, nog beter een 1280 x1024 of 1440 x900), CRT 17" of 19" (liefst geen "wide screen"),
videokaart met min. 512 Mb "eigen" Video-ramgeheugen,
- OS: voor nieuwe installaties:Windows 7, 8, 10
- Geluidskaart, breedbandinternet, netwerk: Ethernetkaart min. 100 Mb/s of draadloos netwerksysteem.
2. Miniserver (indien netwerk zonder toegewezen standalone Server wordt deze “gewone” Miniserver-PC ook gebruikt als eerste werkpost):
Aanbevolen minimum configuratie:
- CPU: Intel I3 of I5 of similair met een minimaal werkgeheugen van 4 Gb of meer (Win 7: zeker min. 4 GB)
- Harde schijf: 500 GB en meer , CD-RW
- Scherm (met een minimale resolutie van 1280 x 1024, of 1440 x 900), CRT 17" of 19" (liefst geen "wide screen"), videokaart met min. 512
Mb video-ram. Voor een portable liefst geen blinkend scherm
– OS: Vista SP2, Windows 7, 8; breedbandinternet, geluidskaart, netwerk: Ethernetkaart 100 Mb/s of draadloos netwerksysteem.
3. Server (toegewezen standalone server) indien netwerk met toegewezen server:
Aanbevolen minimum configuratie (vraag steeds om info !):
CPU: Intel I5 of similair met een minimaal werkgeheugen van 8 Gb
Harde schijf: 750 GB en meer , CD-RW,
scherm (met resolutie 1280 x 1024) CRT 17", videokaart met min. 256 MB video-ramgeheugen
OS, in functie van gebruikte Server-versie:
Windows 2012 Standard (64-bits), Windows 2008 R2 Server SP1(64-bits), Windows 7 Pro SP1(64-bits), breedbandinternet , geluidskaart,
netwerk: Ethernetkaart 100 Mb/s of draadloos netwerksysteem.
Technische specificaties voor Apple-computers:
(enkel ter info ! De huidig nieuw aangekochte PC's voldoen meestal aan de vereisten ivm CPU, ramgeheugen, scherm, video.. maar in geval van
twijfel: gelieve contact op te nemen !)
1. End-user computer, werkpost:
Aanbevolen minimum configuratie:
Apple Intel Core, 512 L2 Kb cache, werkgeheugen: 4 GB Ram of meer, Harde schijf: min. 500 Gb, CDRW, scherm (met minimale resolutie
1440 x 900), CRT 17" of TFT 19", videokaart met min 128 Mb Video-Ramgeheugen, Mac OS X 10.7, 10.8 of 10.9, 10.10, geluidskaart,
ingebouwde microfoon, netwerk:Ethernetkaart 100 Mb/s of Airport (draadloos netwerk)
2. Miniserver (ook gebruikt als werkpost, indien netwerk zonder toegewezen server wordt deze miniserver ook gebruikt als werkpost ):
Aanbevolen minimum configuratie:
Apple Intel Core, 512 L2 Kb cache, werkgeheugen: 4 GB Ram of meer, Harde schijf: min. 500 Gb, CDRW, scherm (met minimale resolutie
1440 x 900), CRT 17" of TFT 19", videokaart met min 128 Mb Video-Ramgeheugen, Mac OS X 10.7, 10.8 of 10.9, 10.10 , geluidskaart,
ingebouwde microfoon, netwerk:Ethernetkaart 100 Mb/s of Airport (draadloos netwerk)
3. Server (toegewezen- standalone server) indien netwerk met toegewezen server:
Aanbevolen minimum configuratie:
Intel-based Mac dual core, werkgeheugen: min. 8 Gb, Harde schijf: min. 500 Gb, CDRW, scherm 17", videokaart met 128 Mb VideoRamgeheugen (met minimale resolutie 1440 x 900), min. OS X Mountain Lion (server) 10.8.5, OS X Mavericks v10.9.x , geluidskaart,
ingebouwde microfoon, netwerk: Ethernetkaart 100 Mb/s of Airport (draadloos netwerk).
Remote control
Via rechtstreeks inloggen in de computer via breedbandinternetverbinding.
Backup- of Copy-systeem
- externe harde schijf, ramkey (usb), via het web (“The Cloud”) standaard voorzien in VWin, enz
- Een dagelijkse backup of copy (manueel of automatisch) op een dagelijks wisselende externe mediaset is natuurlijk het veiligst !

