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RECIFARM – Professionele editie (bestelformulier) 
 
Recifarm professionele editie is het ideaal softwarepakket voor de gemengde groepspraktijk of voor dierenartsen die 
onderweg visites wensen in te brengen & T&V documenten wensen af te drukken mbv een Palm zakcomputer. De 
professionele editie kan nl. in combinatie met meerdere Palm zakcomputers gebruikt worden (Recifarm Mobile vereist). 
De professionele editie omvat: beheer van klanten, patiënten (kleine huisdieren), beslagnummers, visites, geavanceerde 
facturatie, voorraadbeheer, medicatie, lotnummers, registers in & uit, T&V documenten, wachttijden, bestellingen,  
leveringen, enkelvoudige boekhouding én een module die het uitwisselen van informatie met Palm zakcomputers 
mogelijk maakt (synchronisatie). Voor een volledige beschrijving: zie www.recifarm.be  
 
Recifarm professionele editie bevat patiëntbeheer (KHD) en kan uitgebreid worden met Recifarm Mobile om mobiele 
gebruikers te laten synchroniseren met Recifarm Professional.  

omschrijving                                                                                      eenheidsprijs € subtot. 
 

 
 

instapkost Recifarm professionele editie 
incl. 6 maanden updates 

 

eenmalig 
 

1875 

 

 
 

onderhoudscontract Recifarm prof. editie 
(6 maanden inbegrepen in instapkost) 

• updates v/h programma Recifarm 
• electronische versie van de handleiding (pdf) 
• pakket van 10 tel. oproepen 

  -- tot 2 gebruikers 
  -- tot 4 gebruikers 
  -- meer dan 4 gebruikers 
 

 
 
 
 
 

jaarlijks 
jaarlijks 
jaarlijks 

 
 
 
 
 

630 
795 
875 

 

 

 

gedrukte versie gebruikershandleiding 
(stevig ingebonden en plastic cover voor- en achteraan) 
 

 

eenmalig 
 

50 

 

 
 

telefonische ondersteuning 
eerste 6 maanden = gratis & 10 oproepen inbegrepen in 
onderhoudscontract 
pakket van onbeperkt aantal oproepen 
  -- tot 2 gebruikers 
  -- meer dan 2 gebruikers 
 

 
 
 
 

jaarlijks 
jaarlijks 

 
 
 
 

295 
375 

 

 
 

inleesmodule internet leveringen (kies 1 module) 
Netorder / Vetorder / Crocodile / Sobelvet / Dubaere-Voet 

 

per module 
 

350 

 koppeling met Microsoft Word eenmalig 300 

 

 

upgrade naar Recifarm Netwerk editie eenmalig 350 
totaal ex. btw  € 

btw 21%  € 
totaal in. btw  € 

 

Gelieve aan te kruisen wat u wenst te bestellen en dit formulier ingevuld en ondertekend terug te faxen op het nummer 
014-50.61.02. Op alle bestellingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die u kan raadplegen op 
www.hyperlink.be. Het onderhoudscontract wordt geacht te zijn besteld indien niet opgezegd minstens 3 maanden voor 
het verstrijken van de eerste 6 maanden. Op het gebruik van Recifarm zijn de Recifarm licentievoorwaarden van 
toepassing die u kan raadplegen op www.recifarm.be/licentieovereenkomst.htm. 
 
 

Praktijknaam:     Voornaam:  Familienaam:  

Straat:      nr:  

Postcode:     Gemeente:  

Telefoon:     Fax:   

Ordenr:      btw nr:  

datum:      handtekening: 

http://www.recifarm.be/
http://www.hyperlink.be/
http://www.recifarm.be/licentieovereenkomst.htm

