Bestelformulier Galvano Offerte- en
Orderprogramma (GOOP)
Hartelijk dank voor uw bestelling van GOOP! Om uw bestelling zorgvuldig en snel af te kunnen handelen en u bij het gebruik
zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, verzoeken wij u vriendelijk dit bestelformulier volledig in te vullen en het
ondertekend terug te faxen of mailen naar de ICT-afdeling van Galvano Groothandel BV:

faxnummer 040 – 2 14 14 87 of e-mail helpdesk@galvano.nl
Klantinformatie
Bedrijfsnaam:

Klantnr.:

Contactpersoon voor GOOP:
Adres:
Telefoonnr.:

PC/Vestigingsplaats:
E-mail adres contactpersoon:

Wij worden namens Galvano bezocht door:

Hoofdproduct (aangeboden, uit te leveren en te factureren door Galvano Groothandel):
(uw keuze aankruisen a.u.b.)

GOOP, single-user (1 werkplek), inclusief 1 GOOP ‘opstartdag’
Een opstartdag bestaat uit installatie, een basisinrichting van het pakket zonder aandacht voor de extra modules en een korte cursus.
U kunt tijdens de opstartdag “huiswerk” krijgen om de inrichting af te maken.

GOOP-Plus, single-user (inclusief 1 werkplek op de GOOP server) en 1 GOOP ‘opstartdag’

€ 1.210,=

Een opstartdag bestaat uit installatie, een basisinrichting van het pakket zonder aandacht voor de extra modules en een korte cursus.
U kunt tijdens de opstartdag “huiswerk” krijgen om de inrichting af te maken.

€ 1.350,=

Terugverdienactie: een creditbedrag van € 1,= op elke elektronisch bestelde orderregel geplaatst vanuit
GOOP(-Plus). Verrekening vindt plaats na 100 regels.

€ 100,=
maximaal

Opties; aangeboden, uit te leveren en te factureren door Simar automatisering bv
Extra werkplek(ken) GOOP-Plus:
(het gewenste aantal invullen a.u.b.)

Extra werkplek(ken) GOOP-Plus, prijs per extra werkplek
Vult u hier het aantal extra werkplekken in. NB: als u ‘1’ invult, dan kunt u met 2 mensen tegelijk werken/inloggen (de cliënt kan weliswaar
op meerdere werkplekken geïnstalleerd zijn, maar u kunt met maximaal het aantal aangeschafte extra werkplekken + 1 werken/inloggen).

325,=

GOOP trainingen. Zie uitleg in document ‘mogelijkheden GOOP trainingen’.

Installatiemodule:
(NB: indien u meerdere werkplekken heeft dient u de multi-user versie aan te schaffen)

Single-user versie (1 werkplek, werkt niet bij meerdere werkplekken)
Multi-user versie (voor meerdere werkplekken)
Telefonische ondersteuning bij inrichting installatiemodule (ca. 2 uur op afspraak)

265,=
440,=
30,=

Tegelmodule, inclusief het galvano tegelbestand:
(NB: indien u meerdere werkplekken heeft dient u de multi-user versie aan te schaffen)

Single-user versie (1 werkplek), werkt niet bij meerdere werkplekken
Multi-user versie (voor meerdere werkplekken)
Telefonische-ondersteuning voor basisinrichting (ca. 2 uur op afspraak)
Er wordt geen telefonische ondersteuning gegeven bij het inrichten van tegelkasten en importeren van eigen bestanden.

455,=
630,=
30,=

Op afspraak kunt u een dag ondersteuning krijgen voor het inrichten van tegelkasten en importeren van
eigen bestanden.
Simar automatisering bv neemt graag contact met u op om u van meer informatie te voorzien. Indien u daar
prijs op stelt, kruist u dan deze optie aan.

Weekagenda:
(indien u meerdere werkplekken heeft dient u de multi-user versie aan te schaffen)

Weekagenda single-user
Weekagenda multi-user t/m 10 gebruikers
Telefonische ondersteuning bij de inrichting van de weekagenda (ca. 2 uur op afspraak)

180,=
500,=
30,=

Onderhoudskosten:
(verplicht voor GOOP, GOOP-Plus en modulen. NB: u hoeft niets aan te kruisen. De eerste 2 maanden zijn gratis; berekening start
2 maanden na installatiedatum)

* = zie opmerkingen in document ‘GOOP, feiten en cijfers’
GOOP single-user (1 werkplek), per maand *
GOOP-Plus, per maand, single-user*
GOOP-Plus, per maand, multi-user*
GOOP-Plus extra werkplek, per extra werkplek per maand *
Installatiemodule single-user versie, per maand
Installatiemodule multi-user versie, per maand
Tegelmodule single-user versie, inclusief het Galvano tegelbestand, per maand
Tegelmodule multi-user versie, inclusief het Galvano tegelbestand, per maand
Weekagenda single-user versie, per maand
Weekagenda multi-user versie t/m 10 gebruikers, per maand

21,75
28,00
30,85
6,35
3,00
3,90
5,45
8,25
2,85
5,70

Installatie-informatie / systeemeisen hoofdcomputer(server)
GOOP/GCI dient geïnstalleerd te worden op;
Een ‘stand-alone’ Windows-PC
In een netwerk op één Windows-PC
In een netwerk op een Windows-Server/PC en meerdere Windows-PC’s
Soort netwerkserver:
Windows (Server2000 / Server2003 / XPProf )
Novell
Anders nl.:
De hoofdcomputer(server) moet minimaal voldoen aan: Windows XP Pro / PIV 2.0Ghz/ 512mb intern / 10 GB vrije ruimte
Complete systeemeisen zijn te vinden in het document ‘Systeemeisen voor klantinstallaties’, op te vragen bij Simar automatisering bv.

Let op:
U dient ergens in uw netwerk een internetaansluiting te hebben.
Op verzoek kunt u de handleidingen van de extra modules vooraf toegezonden krijgen. U kunt dan een goede
indruk krijgen van de mogelijkheden van de extra modules, alvorens u besluit of deze modules voor u een goede
uitbreiding betekenen.
Wenst u alle modules te gebruiken, dan is het uitgebreidere SIMS-Sales waarschijnlijk een betere keuze. Voor
meer informatie over SIMS-Sales kunt u contact opnemen met Simar automatisering bv. U kunt ook later
doorgroeien naar SIMS-Sales. U betaalt dan slechts de meerprijs.
Wenst u meer dan alleen deze modules; Simar automatisering bv heeft een groter productaanbod, waarover zij u
graag informeren.
Indien u al werkt met Simar software kan dit formulier niet worden gebruikt. Neemt u in deze gevallen contact op
met Ron Kessels van Galvano Groothandel BV of Bram Borgers van Simar automatisering bv.

In te vullen door afdeling ICT Galvano Groothandel BV:
Aanvraag GOOP ontvangen d.d.
Kopie aan Simar automatisering bv verzonden d.d.
GOOP geïnstalleerd d.d.
Gefactureerd d.d.:
GCI-order geplaatst

Creditnota verstuurd:
Eindhoven, januari 2017

Handtekening klant:


Alle prijzen zijn netto, exclusief BTW, in EURO’s

