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Vanuit mijn astrologische praktijk ontwikkelde ik al vrij vroeg een computerprogramma om 
mij behulpzaam te zijn bij het rekenwerk. Dit programma werd in 1985 onder eigen naam op 
de markt gebracht. Vervolgens duurde het tot 1991 eer er een tweede product bij kwam, het 
programma VIG, geschreven voor een vriend van mij die werkzaam was in de alternatieve 
gezondheidszorg. Samen hebben we in de zomer van 1991 Easy Brothers Software v.o.f. 
opgericht met als doel - destijds - de ontwikkeling en verkoop van programma's voor thera-
peuten, artsen, apothekers, drogisten en anderen die werkzaam zijn in de reguliere, additieve 
en alternatieve gezondheidszorg. Uitgangspunt hierbij was tevens dat ook iemand met een 
klein budget zou moeten kunnen beschikken over kwaliteitssoftware die behulpzaam is bij 
de uitoefening van het beroep. In 2005 kwam er een einde aan het samenwerkingsverband 
en vanaf dat moment is de naam verkort tot Easy Brothers Software.
Het hoofdproduct was en is nog altijd VIG, een product waar bijna constant aan gewerkt wordt 
om het vademecum en programma up-to-date te houden. Mede door vragen en wensen van 
gebruikers groeide VIG van eenvoudig vademecum uit tot een totaalpakket voor de praktijk 
met allerlei administratieve mogelijkheden. Die ontwikkeling zorgde vervolgens voor de 
introductie van een op zichzelf staand 'administratief' programma.
In de loop der jaren is door Easy Brothers Software ook software voor andere sectoren ont-
wikkeld, maar omdat het daarbij om maatwerk gaat, zijn die programma's niet opgenomen 
in deze brochure.
Kenmerkend voor onze producten is 'kwaliteit, lage prijs en goede service en ondersteuning'.

In 2011/2012 is gewerkt aan het omzetten van onze software naar een nieuwe program-
meertaal. Een karwei dat tevens nodig bleek te zijn om te kunnen garanderen dat ook in 
de toekomst gewerkt kan worden met programma's van Easy Brothers Software. Eerst is 
gekeken of er een taal te vinden was die het mogelijk zou maken om de programma's te 
gebruiken onder Windows, Apple en Linux, maar omdat niet gegarandeerd kon worden dat 
de kwaliteit minimaal dezelfde zou zijn, is uiteindelijk gekozen voor - wederom - een taal 
van Microsoft, namelijk Visual Basic .NET. In augustus 2012 is gestart met de levering van 
VIG en EasyAdmin in deze nieuwe taal. Nu, september 2013, kan wel gesteld worden dat 
ook deze nieuwe versies stabiel zijn en dat de meeste bugjes en schoonheidsfoutjes verholpen 
zijn. In 2014 is AstroTotaal in deze taal herschreven.

Heeft u tevens de dvd met 'Onze Software' ontvangen bij deze brochure, dan heeft u bij de 
installatie nog altijd de keuze of u gaat voor het 'oude' vertrouwde programma (Vig v. Win-
dows of EasyAdmin) dat al jaren op de markt is, of de nieuwe zogenaamde .NET versie van 
de software (VIG.NET of EasyAdministratie). Een tijdlang zullen namelijk beide versies 
door ons onderhouden worden.

Thijs Dams
oktober 2014 

een Stukje geSchIedenIS
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De 'oude' programma's: Microsoft Windows 2000,  XP, Vista, Windows 7 of 8
De 'nieuwe' programma's: MS windows XP SP3, Vista SP1, Windows 7 of hoger. Voor deze 
programma's is het zogenaamde .NET Framework versie 4 nodig. Indien dit niet aanwezig 
is, zal het automatisch worden geïnstalleerd.
Natuurlijk is voldoende vrije ruimte op de harde schijf nodig; dit varieert van 60 mb voor 
AstroTotaal  tot 350 mb voor VIG.
Met uitzondering van de e-mail opties kunnen de 'oude' programma's ook nog gebruikt 
worden onder Microsoft Windows 98 (Tweede editie), ME en NT.
Processor-snelheid en hoeveelheid intern geheugen zijn alleen van invloed op de snelheid 
waarmee de programma's berekeningen en zoekfuncties kunnen uitvoeren.

SySteemvereISten

InStallatIe

Zodra u de dvd in het dvd-station doet, zal een menu opstarten. Op de eerste pagina kiest u 
het pakket of programma dat u wilt installeren:
- VIG
- EasyAdmin
- AstroTotaal
Bij alledrie verschijnt vervolgens een nieuw keuze menu met als eerste optie de 'nieuwe' 
zogenaamde .NET versie en daar onder de 'oude vertrouwde windows versie'. Bij VIG zelfs 
nog een installatieprogramma dat gebruikt kan worden voor oudere MS windows besturings-
systemen (vóór Windows XP SP3). De .NET versie heeft ALTIJD de voorkeur, aangezien 
deze beschikt over de nieuwste opties. In de overige programma's worden eventuele fouten 
opgelost, maar ze worden verder niet meer aangepast of uitgebreid.
Klik de gewenste versie aan en vervolgens start het setupprogramma. Tijdens de installatie-
fase zal gevraagd worden naar de locatie waar het programma geïnstalleerd moet worden 
(standaard c:\Program Files\Easy Brothers Software\<programmanaam>) en de locatie waar 
de bestanden met gegevens geïnstalleerd moeten worden (standaard c:\EasyBrothersData\ 
<programmanaam>).
Bestaat het gekozen pakket uit één (hoofd)programma, dan wordt automatisch een snelkop-
peling op het bureaublad aangemaakt. Bestaat het uit meerdere onderdelen, dan kunt u tijdens 
de installatie zelf aangeven welke onderdelen geïnstalleerd moeten worden en voor welke 
onderdelen een snelkoppeling aangemaakt moet worden op het bureaublad.

Let op:
1. De keuze EasyAdmin(istratie) in het eerste venster van het dvd-menu is bedoeld voor die 
gebruikers die een (proef)licentie hebben voor ALLEEN het administratieve programma. 
Als u interesse uitgaat naar VIG Standaard of Professional, is een aparte installatie van het 
administratieve programma NIET nodig; kortom, EasyAdmin(istratie) maakt standaard 
deel uit van VIG. 
2. Na installatie van VIG ALTIJD eerst VIG Vademecum starten zodat de installatie afgerond 
kan worden.
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lIcentIegegevenS

Tijdens de eerste start van het programma (VIG Vademecum, EasyAdmin(istratie), Astro-
Totaal) zal gevraagd worden naar de licentie-gegevens.

Proeflicentie:
Heeft u de dvd als proeflicentie ontvangen, volg dan de aanwijzingen in het registratievenster 
om het programma (pakket) als proeflicentie te activeren. Vervolgens kunt u het 62 dagen 
gebruiken.

Persoonlijke licentie:
Heeft u het pakket aangeschaft, dan treft u op de achterzijde van het hoesje een etiket aan 
met de licentie-gegevens. Neem licentienaam en -code exact over van het etiket. Denk bij 
de licentienaam vooral aan het gebruik van hoofdletters en spaties.

Wat de werking betreft is er geen verschil tussen proefversie en de definitieve versie. Het 
enige verschil is de periode waarin het programma gebruikt kan worden. Dit betekent dus 
ook dat u na een proefperiode meteen met de reeds ingevoerde gegevens door kunt werken 
als u uw persoonlijke licentie ontvangt.

Steeds vaker komt het voor dat een computer (tablet of netbook) gebruikt wordt zonder dvd-
station. In die situatie kunt u zelf het gewenste installatiebestand van de dvd kopiëren naar 
bijvoorbeeld een usb-stick. De volledige installatiebestanden zijn:

- De zogenaamde .. .NET versie 'Oude versie'
VIG.NET: VigNetCompleetSetup VigCompleetSetup
EasyAdministratie: EasyAdministratieNetSetup EasyAdminSetup
AstroTotaal: AstroTotaalNetSetup AstroSetup

- Computer met besturingssysteem vóór MS Windows XP SP3:
VIG voor Windows: VigCompleetSetup98

updateS

Drie keer per jaar wordt de dvd met 'Onze software' uitgegeven (april, augustus en decem-
ber). Tussentijds kunnen er updates verschijnen van de diverse programma's, met name van 
het administratieve programma vanwege wensen en vragen van gebruikers. Daarom dat elk 
programma in menu Help een optie bevat om te controleren of er een update van dat pro-
gramma beschikbaar is. Is er een update, dan wordt deze opgehaald en geïnstalleerd. Indien 
de aanwezige versie 'te oud' is, krijgt u de melding dat een update niet mogelijk is.

Bij VIG kunt u wekelijks op maandag een update ophalen van de prijslijsten van Varuvo 
(Holland Pharma) en Unipharma. Tweewekelijks een update van de overige prijslijsten en 
het vademecum. 
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aStrOtOtaal

Een totaalpakket voor de astroloog om het rekenwerk te vereenvoudigen, terwijl het tevens 
een hulpmiddel vormt bij de interpretatie. De oude versies van AstroTotaal gebruikten inge-
bouwde rekenroutines voor de positiebepaling van de planeten e.d. Vanaf december 2003 
zijn alle rekenroutines aangepast aan de Swiss ephemeris. Betrouwbare berekeningen zijn 
mogelijk tussen 2 jan. 5401 v.Chr. en 31 dec. 5399 n.Chr. Naast de standaard planeetposi-
ties wordt ook de positie van Cheiron aangegeven. Daarnaast zijn er diverse experimentele 
rekenmethodes opgenomen en is het mogelijk om de posities van een 100-tal asteroïden en 
zo'n 600 vaste sterren te bepalen. Ingebouwde huissystemen zijn Regiomantanus, Placidus, 
Koch, Porhyrius en Gelijke Huizen, terwijl de standen kunnen worden weergegeven binnen 
de siderische of tropische zodiac. Een aparte optie is aanwezig voor de 36 sectoren van 
Gauquelin. In grafisch opzicht is er de horoscooptekening (evt. met de posities van een 2de 
horoscoop of transitposities in de buitenrand) en een 45 graden ephemeris voor zonneboog-
directies, secundaire progressies of transitposities (één of meerdere jaren voor buitenplaneten 
of een maandephemeris voor alle posities m.u.v. de maan). Tevens is een grafische kalender 
opgenomen van de aspecten van de buitenplaneten onderling gedurende een jaar.
Extra opties welke behulpzaam zijn bij het maken van een geboortetijd-correctie zijn inge-
bouwd, evenals diverse opties voor de progressies.
Als hulp voor de interpretatie is het mogelijk om bij alle posities en verbindingen tekst in 
beeld te krijgen of om een complete horoscoopuitdraai te maken. Als voorbeeld zijn een 
aantal steekwoorden opgenomen voor planeet in teken, teken op huiscusp, aspecten en 
midpunten. Deze teksten kunt u zelf wijzigen. Nogmaals, het gaat hierbij om een hulpmid-
del, een aanzet voor de duiding, en niet om een afgerond geheel.

eaSyadmIn / eaSyadmInIStratIe

Om niet iedereen die een administratie programma zoekt te verplichten een abonnement te 
nemen op VIG Professional, is een op zichzelf staand programma beschikbaar op basis van 
de  administratieve mogelijkheden in VIG Professional.

Tijdens het herschrijven van de programma's is ervoor gekozen om het 'oude' administra-
tieve programma VIGAdmin en het 'oude' EasyAdmin samen te voegen tot één programma, 
EasyAdministratie.

Zie verder de tabel (plus toelichting) voor alle aanwezige mogelijkheden.
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vIg

Dit pakket is uitsluitend en alleen bestemd voor beroepsbeoefenaars in de reguliere, additieve 
en alternatieve gezondheidszorg. Dit komt met name doordat de informatie (productinfor-
matie en/of achtergrondinformatie) die in het vademecum is opgenomen, bestemd is voor 
deskundigen, bijvoorbeeld artsen, therapeuten, apothekers, drogisten, etc., die op basis van 
hun kennis en ervaring in staat zijn om de opgenomen informatie op een deskundige wijze 
te beoordelen en in de praktijk te benutten.

U heeft de keuze uit VIG Standaard of VIG Professional.
De onderdelen zijn: VIGVademecum, VIGPrijs, VIGAdmin (of EasyAdministratie in de 
.NET versie), VIGEigen en VIGExtra.
Verschil tussen Standaard en Professional is met name het aantal beschikbare mogelijk-
heden in het administratieve programma. Met VIG Standaard is cliëntenadministratie en 
facturering mogelijk, maar alle andere administratieve mogelijkheden maken deel uit van 
de Professional versie.
De licentiegegevens zijn bepalend voor de beschikbare mogelijkheden. 

Zie verder de tabel (plus toelichting) voor de aanwezige mogelijkheden.

Het abonnement op VIG:
Mede om ervoor te zorgen dat gewerkt wordt met de meest recente versie van het vademecum, 
wordt VIG geleverd als abonnement. Het betreft hier een jaarabonnement dat automatisch 
wordt verlengd indien niet tijdig wordt opgezegd. Ook al worden de facturen voor het abon-
nement standaard verstuurd in de maand mei, het abonnementsjaar loopt altijd gelijk met het 
kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december.
Bij aanschaf tijdens het kalenderjaar wordt een korting toegepast waardoor alleen de resterende 
maanden in rekening worden gebracht. De proefperiode blijft hierbij buiten beschouwing.
Alle abonnees ontvangen elke 4 maanden een dvd met de laatste versie van VIG. Tevens heeft 
de abonnee recht op ondersteuning en de mogelijkheid om via het programma belangrijke 
tussentijdse updates te downloaden en te installeren. Installatie van de nieuwste versie is 
nodig om te kunnen blijven werken met het pakket omdat er sprake is van een zogenaamde 
'abonnements-licentie': elke geïnstalleerde versie werkt ongeveer 6 maanden vanaf de datum 
van verschijning. Deze beperking vervalt bij hen die 5 jaar aaneengesloten een abonnement 
hebben. Voor het ontvangen van updates en ondersteuning blijft natuurlijk ook na die periode 
een abonnement nodig.
Opzegging 'per direct' is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden. In een dergelijke 
situatie wordt - indien de facturen reeds verstuurd zijn - een creditnota gestuurd voor de 
resterende maanden. Opzegging betekent tevens dat het programma op een bepaald moment 
niet meer te gebruiken is (indien er sprake is van een kortere abonnementsperiode dan 5 jaar). 
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de mOgelIjkheden van

VIG
Standaard

VIG
Professional

EasyAdmin
(istratie)

Vademecum Integr. Geneesw. ü ü

Generaliteitenoverzicht / Materia Medica ü

Onderhoud vademecum ü ü

Adresklapper firma's ü ü

Adresklapper vigbezitters ü ü

Modern Medisch Woordenboek ü ü

Protocollenboek ü ü

Boeken in pdf-formaat ü ü

Overzicht geregistreerde homeopathica ü ü

Prijslijsten firma's + besteloptie ü ü

Eigen informatie (programma VIGEigen) ü ü

Taakplanner ü ü ü

Algemene adresklapper ü ü ü

Agenda('s) ü ü ü

Artikelenbestand ü ü ü

Voorraadbeheer ü ü

Facturering ü ü ü

Debiteurenadministratie (Cliëntenkaart) ü ü ü

   a) algemene gegevens ü ü ü

   b) correspondentie ü ü ü

   c) notities ü ü ü

   d) afspraken ü ü ü

   e) afbeeldingen ü ü ü

   f) recepten ü ü ü

   g) projecten ü ü

   h) behandelplan ü ü ü

   i) vragenlijsten ü ü ü

   j) orders / bestellingen ü ü

   k) elektronische declaratie via VECOZO ü ü

Crediteurenadministratie ü ü

   a) algemene gegevens ü ü

   b) correspondentie ü ü
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VIG
Standaard

VIG
Professional

EasyAdmin
(istratie)

   c) notities ü ü

   d) artikelenbestand ü ü

   e) orders en besteloptie ü ü

Personeelsadministratie ü ü

   a) algemene gegevens ü ü

   b) dienstverband ü ü

   c) notities ü ü

   d) urenregistratie ü ü

   e) planning ü ü

Boekhouding ü ü

   a) grootboek ü ü

   b) dagboeken ü ü

   c) mutatiekaarten ü ü

   d) balans / Verlies & Winst ü ü

   e) begroting ü ü

   f) btw-aangifte (ook via digipoort) ü ü

   g) activa en afschrijving ü ü

   h) uren- en kilometerregistratie ü ü

   i) auditfile versie 2 en 3 (xml) ü ü

   j) inlezen bankafschriften ü ü

Diverse verslagen/rapporten ü ü

EasyAccount ü ü

EasyKassa ü ü

Uitgebreide helpfunctie ü ü ü

Leidraad boekhouding ü ü ü

Controle op updates ü ü ü

Hulp op afstand ü ü ü

Ondersteuning via e-mail ü ü ü

Onderhoud en instellingen ü ü ü

Kladblok / Werkblad ü ü ü

E-mail / Webbrowser ü ü ü

Bestellingen van webshop inlezen ü ü
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- VIG Vademecum
Vademecum Integrale Geneeswijzen. Een supervademecum met productinformatie van meer 
dan 100 firma's op het gebied van homeopathie, fytotherapie, essentiële oliën, bloesemremedies 
en voedingssupplementen. U kunt het vademecum benaderen als 'boek' (firma > subcategorie 
> producten > productinformatie of achtergrondinformatie), of u kunt gebruik maken van 
uitgebreide zoekmogelijkheden (klachtenindex, artikelenindex of willekeurig zoeken naar een 
of meerdere begrippen). U kunt zelf instellen of steeds gezocht moet worden in alle soorten 
producten bij alle firma's of in slechts een selectie van producten en/of firma's. Binnen gevon-
den resultaten kunt u nogmaals een zoekactie starten (tot 10 niveau's diep). Een overzicht van 
opgenomen firma's kunt u vinden op onze website.
Generaliteitenoverzicht / materia medica. Een module met de beschrijving van zo'n 500 
simplexen. De tekst is van Cor de Rijke (generaliteitenoverzicht), en bij zo'n 278 simplexen 
is deze aangevuld met tekst van de SORAG-Akademie (het hoofd-voetenschema oftewel het 
oude materia medica gedeelte). Ook hier zijn diverse zoekopties mogelijk.
Onderhoud vademecum. Controle op belangrijke updates en het installeren daarvan.
Adresklapper firma's. Adresgegevens van de firma's die voorkomen in het vademecum.
Adresklapper VIG-bezitters. Adressen van gebruikers die toestemming hebben gegeven voor 
de opname van hun gegevens.
Modern Medisch Woordenboek. De complete tekst van dit boek van Patrice van Efferen. 
Protocollenboek. De tekst is afkomstig van Stg. Science & Nutrition.
Boeken in pdf-formaat. Op dit moment 3 boeken van Homeoropa.
Overzicht homeopathica. Een overzicht van geregistreerde homeopathica.

- VIG Prijslijsten
Prijslijsten firma's + besteloptie. Firma's die voorkomen in het vademecum kunnen ook hun 
prijslijst laten opnemen. Op basis van de aanwezige prijslijsten kunt u direct bij de betreffende 
firma bestellen (post, fax of e-mail). De gedane bestellingen blijven bewaard.

- VIG Eigen teksten
Eigen informatie. Het opnemen en beheren van 'eigen informatie' met soortgelijke zoekmoge-
lijkheden als in het vademecum. De eigen informatie kan verdeeld worden over 'boeken', waarbij 
elk 'boek' weer is verdeeld in 'hoofdstukken' die de tekst bevatten. Gaat het om adresgegevens, 
dan kan gewerkt worden met een of meerdere adresklappers. De ingevoerde adressen en infor-
matie worden opgeslagen in een niet beveiligde database met als standaardnaam: eigen.mdb.

- EasyAdmin(istratie)
Taakplanner. Voor algemene taken die niet gebonden zijn aan een afspraak in de agenda. Staat 
een taak open, dan toont het programma de taakplanner gelijk bij de start.
Algemene adresklapper. Naast adresgegevens is er ook nog extra ruimte voor o.a. opmer-
kingen. De adressen in deze klapper kunnen tevens gebruikt worden als namens een cliënt of 
personeelslid een brief gestuurd moet worden naar iemand anders. Is e-mailadres of website 
ingevuld, dan kan direct vanuit het programma de website geopend worden of er kan meteen 
een mailtje gestuurd worden.
Agenda('s). Voor het beheren van afspraken. De dagindeling en eventuele vrije uren en dagen 
kunt u geheel naar eigen wens instellen (per agenda). Wilt u meer dan één agenda gebruiken, 

Toelichting bij de tabel
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dan kunt u via instellingen de namen invoeren van de medewerkers die met het programma 
werken. Bij elke medewerker kunt u aangeven of deze de algemene agenda (= agenda van 
medewerker 1) gebruikt of een eigen agenda.
In VIGAdmin/EasyAdmin is sprake van een eigen ontwerp van de agenda. In EasyAdministratie 
doet de agenda denken aan MS Outlook. Synchronisatie met MS Outlook is mogelijk, evenals 
het importeren/exporteren van het zogenaamde iCalendar formaat. 
Artikelenbestand. Voor de producten die u levert aan derden. De artikelen zijn in te delen in 
groepen. U gebruikt dit artikelenbestand als u bestellingen opneemt of als u gaat factureren. 
Aangezien facturen meteen worden doorgeboekt naar de financiële administratie kunt u bij elk 
artikel aangeven op welke grootboekrekening  de omzet moet worden geboekt (er is ook reke-
ning gehouden met leveringen naar ondernemers in andere EU landen). Bij elk artikel kunt u 
ook productinformatie opnemen en afbeeldingen. Bij weergave in kaartvorm zijn er uitgebreide 
mogelijkheden voor voorraadpositie, verdeling in subgroepen en maken schapkaartjes.
Voorraadbeheer. Opties voor voorraadbeheer. Facturering zorgt voor automatische afboeking 
op de aanwezige voorraad. Beginvoorraad, leveringen, verliezen e.d. dient u 'handmatig' via de 
betreffende optie in te boeken.
Facturering. Vanuit de cliëntenkaart kunt u een factuur maken. De artikelen kiest u uit uw 
artikelenbestand, of als u VIG hebt, dan is er ook de mogelijkheid om direct artikelen te kiezen 
uit de prijslijsten van de in het vademecum opgenomen firma's. Er is bij de facturering rekening 
gehouden met het feit van levering aan particulieren, aan bedrijven en aan bedrijven in andere 
landen van de EU. Blijven facturen te lang openstaan, dan kunt u de optie gebruiken voor het 
aanmaken en versturen van betalingsherinneringen.
In verband met de betaalwijze 'incasso' is er een optie om een xml bestand aan te maken volgens 
de SEPA richtlijnen voor de Standaard Europese Incasso.
Debiteurenadministratie. De basis is de cliëntenkaart (debiteurenkaart). Naast onderstaande 
onderdelen komen standaard de opties voor voor het maken van etiketten, printen van envelop-
pen, aanmaken van bijvoorbeeld adressen- of telefoonlijst. Tevens kan gewerkt worden met 
zogenaamde standaardbrieven en zijn opties voor mailmerge ingebouwd (het sturen van een 
brief of e-mail naar een groep).
a) algemene gegevens. De kaart bevat meer dan voldoende velden voor invoer van gegevens. 
Afhankelijk van het programma kunnen er enkele extra velden voorkomen die samenhangen 
met de doelgroep.
b) correspondentie. Brieven schrijven naar de persoon zelf of naar een derde namens die persoon. 
Standaardbrieven kunnen gebruikt worden als basis voor de persoonlijke brief.
c) notities. Noties op datum en tijd.
d) afspraken. Noties op datum en tijd die samenhangen met afspraken (agenda).
e) afbeeldingen. Foto's of afbeeldingen bewaren (met opties voor bewerking).
f) recepten. Recepten maken, waarbij direct gebruik kan worden gemaakt van het vademecum 
of de prijslijsten. Recepten kunnen meteen worden doorgestuurd naar een apotheek of andere 
instelling die zorgt voor de aflevering.
g) projecten. Handig voor bijvoorbeeld onderaannemers. Naast de projectgegevens zijn er lijsten 
voor de registratie van gebruikte materialen en uren. Optie voor het automatisch maken van voor-
schotnota en afrekening. Opties voor de koppeling met pdf-bestanden en afbeeldingen.
h) behandelplan. Extra velden (gericht op o.a. de schoonheidssalon en massage-praktijk).
i) vragenlijsten. Zelf vragenlijsten maken en de beantwoording ervan koppelen aan de cliënt 

Toelichting bij de tabel
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of klant. Herhaling van de vragen /antwoorden op een later tijdstip is mogelijk.
j) orders / bestellingen. Invoer van orders en bestellingen. Optie voor het maken van offerte.
k) elektronische declaratie. invoer van diensten die direct bij de zorgverzekeraar worden gede-
clareerd. Declaratie verloopt via de website van VECOZO.
Crediteurenadministratie. Vergelijkbaar met de debiteurenadministratie, alleen betreft het nu 
de gegevens van uw leveranciers.
d) artikelenbestand. Bij elke crediteur kunt u een artikelenbestand aanmaken.
e) orders en besteloptie. Aanmaken van orders en bestellingen en deze meteen verzenden naar 
de betreffende leverancier.
Personeelsadministratie. Voor het bijhouden van de stamgegevens van uw personeel.
b) dienstverband. Velden voor informatie met betrekking tot het dienstverband.
d) urenregistratie. Voor het bijhouden van de uren (gewerkt, vrij, overuren, etc.). U kunt voor 
een bepaalde periode een overzicht opvragen van de uren en dat gebruiken voor de loonadmi-
nistratie.
e) planning. Een dagen- en urenoverzicht van alle personeelsleden dat gebruikt kan worden 
voor bijvoorbeeld de planning van vakantie en vrije dagen.
Boekhouding. Onderdelen voor de financiële administratie. In de boekhouding wordt gewerkt 
met 14 periodes: 0 voor beginbalans (en correcties), 1 t/m 12 voor de 12 maanden en 13 voor 
correcties (na verwerking 1 t/m 12). Het opslaan van een btw-aangifte of het afsluiten van een 
boekjaar zorgt ervoor dat een periode wordt gemarkeerd als verwerkt. Meerdere boekjaren 
zijn mogelijk.
Bijna alle onderdelen bevatten de mogelijkheid om een overzicht (rapport) op te vragen.
a) grootboek. Bevat het 'rekeningschema' van uw onderneming.
b) dagboeken. Voor het boeken gebruikt u de dagboeken, oftewel kasboek (pinbetaling), bank- of 
giroboek, memoriaal, inkoop- en verkoopboek. Boeken in het verkoopboek is in de praktijk niet 
nodig als de facturen met het programma gemaakt worden. De boekingen kunt u terugvinden 
in: transactieoverzicht en overzicht inkoop-, en verkoopfacturen. Vanuit het transactieoverzicht 
kunt u boekingen wijzigen (als ze nog niet verwerkt zijn).
c) mutatiekaarten. De boekingsregels zijn terug te vinden op de mutatiekaarten. De omvang 
van het overzicht is instelbaar (alles, 1 jaar, 1 kwartaal of 1 maand). Wilt u alle mutatie-kaarten 
afdrukken dan kan er gebruik gemaakt worden van verdichting. 
d) balans / Verlies & Winst. De totalen van de mutatiekaarten voor 1 jaar zijn terug te vinden 
op de balans en Verlies & Winstrekening. Verder komen ook voor: de kolommenbalans (met 
en zonder rubrieken voor), de periode-vergelijking en periodenoverzicht.
e) begroting. Opzetten van eenvoudige begroting op basis van het grootboek. Per grootboekre-
keningen kunnen meerdere posten worden ingevoerd en de periode waarin deze vallen.
f) btw-aangifte. Als alles correct geboekt is, kunt u aan het eind van de btw-periode meteen de 
btw-aangifte aanmaken.
g) activa en afschrijving. Voor het bijhouden van de basisgegevens van uw inventaris. Een cor-
recte invulling van de gegevens zorgt ervoor dat het programma automatisch de afschrijvingen 
kan bepalen en - op uw verzoek - de boeking van de afschrijvingen kan maken aan het einde 
van het boekjaar.
h) kilometerregistratie. Bijhouden van de kilometerregistratie van een of meerdere voertuigen. 
Een verslag van alle ritten of ritten in een bepaalde periode is op te vragen.
i) auditfile versie 2 en 3 (xml). Aanmaken van de autditfile volgens de specificatie van belas-
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tingdienst en accountants. De auditfile bevat adresgegevens (debiteuren / crediteuren) plus de 
financiële administratie van de opgegeven periode. Het bestand kan door de belastingdienst 
gebruikt worden voor controle of ingelezen worden in het systeem van accountants.
j) bankafschriften. Inlezen van electronische bankafschriften die u heeft opgehaald (download) 
bij uw bank. Eventueel kunt u zo'n afschrift meteen doorboeken naar de boekhouding. Natuurlijk 
dient u dan nog wel elke regel te verfijnen en aan te passen.
Diverse verslagen / rapporten. Elk administratief onderdeel kent wel een of meerdere opties 
om de gegevens overzichtelijk af te drukken. Bij al deze ingebouwde rapporten is een export-
mogelijkheid naar rtf-, excel- of pdf-bestand aanwezig. tevens kunt u het rapport meteen als 
bijlage versturen per e-mail.
EasyAccount. Voor de uitwisseling met de belastingdienst (in geval van een controle) en 
de accountant gebruikt u in principe de auditfile. Daarnaast is het mogelijk om zogenaamde 
exportbestanden aan te maken van de financiële administratie. Zo'n exportbestand kan dan met 
het programma EasyAccount gecontroleerd worden en er kunnen eventueel correcties gemaakt 
worden (in de .NET variant kunnen nieuwe boekingen in alle dagboeken aangemaakt worden). 
Na de controle en correctie kan het bestand weer terug ingelezen worden. Heeft u een geldige 
licentie voor het boekhoudgedeelte, dan heeft u meteen een licentie voor het gebruik van EasyAc-
count. Het programma kan dus ter beschikking worden gesteld aan degene die de controle doet.
EasyKassa. Een los programma voor de registratie van contante verkopen, een kassa dus. Op 
basis van de kassabonnen kan een dagrapport gemaakt worden, en dat kan automatisch worden 
doorgeboekt naar de boekhouding. Dit programma kan werken met een bonnenprinter.
Uitgebreide helpfunctie. De complete handleiding is als helpfunctie beschikbaar. Bij gebruik 
van de helpfunctie in het programma wordt meteen het juiste hoofdstuk geopend.
Leidraad boekhouding. Een eenvoudige handleiding voor het boekhouden.
Controle op updates. De optie om te controleren of er een update van het programma beschik-
baar is. Zo ja, dan kan de update worden opgehaald en geïnstalleerd.
Hulp op afstand. Indien u toestemming geeft kan iemand van Easy Brothers Software meekij-
ken op uw computer en eventueel problemen oplossen. In voorkomende gevallen werkt deze 
methode vaak sneller dan telefonisch uitleggen wat iemand moet doen om het probleem op 
te lossen. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding en bij elke start van dit 
onderdeel wordt automatisch een nieuw wachtwoord aangemaakt. Is verzending van bestanden 
nodig, dan vraagt de module vanzelf nog eens om uw bevestiging.
Ondersteuning via e-mail. U kunt natuurlijk altijd direct bellen of een e-mail sturen, maar 
als u werkt via deze optie, dan worden automatisch belangrijke gegevens meegestuurd. Tevens 
kan het onderdeel ook gebruikt worden om een adreswijziging door te geven. Tenslotte is het 
mogelijk om een bijlage bij te voegen.
Onderhoud en instellingen. Elk programma kent een of meerdere opties om instellingen aan 
te passen. Afhankelijk van het programma kan het daarbij gaan om de aanpassing van de data-
locatie, instellingen voor internettoegang, aanmaken van een nieuwe administratie, aanpassen 
van grootboekrekeningen, rubrieken, dagboeken, etc.

Extra bij de administratieve programma's. Aanpassing van de kop- en voetregels van factu-
ren e.d. onder; u kunt meerdere lay-outs aanmaken en daarbij kunt u ook een logo of plaatje 
opnemen in de kop van de layout.
Zijn er meerdere medewerkers met toegang tot de administratieve programma's, dan kan voor 
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elke medewerker een wachtwoord ingesteld worden om toegang te krijgen. Per medewerker 
kan tevens ingesteld worden of deze wel of niet toegang heeft tot de cliënten- of klantenkaart, 
de financiële gegevens of de agenda van andere medewerkers.
Alle gegevens, met uitzondering van opgenomen afbeeldingen bevinden zich in één bestand. Met 
de optie back-up kunt u eenvoudig een back-up maken van uw gegevens.

Kladblok. In de 'oude' programma's een eenvoudige tekstverwerker voorzogenaamde 'platte 
tekst' (geen opmaak) of 'rtf' (met behoud van opmaak).
In de .NET versies van de programma's is de kladblok vergelijkbaar met MS Word. Naast de uit-
gebreidere mogelijkheden is het tevens mogelijk om bestanden onder andere op te slaan als Word 
bestand (.doc of .docx). Natuurlijk is ook het direct inlezen van dit soort bestanden mogelijk.

Werkblad. In EasyAdministratie is ook een werkblad aanwezig dat doet denken aan MS Excel.

E-mail / Webbrowser. E-mail verzenden direct vanuit het programma, waarbij geen gebruik 
wordt gemaakt van het standaard e-mailprogramma, maar van ingebouwde componenten. Tevens 
de mogelijkheid om direct vanuit het programma een webpagina te openen. Deze optie wordt 
o.a. benut vanuit diverse adresklappers.

Bestellingen van webshop inlezen. Op basis van een xml-bestand de bestellingen automatisch 
inlezen. Door de keuze van een xml-bestand is deze optie in principe aan elke webwinkel te 
koppelen. U dient alleen de bouwer van de webwinkel te vragen een optie in te bouwen om de 
bestellingen te exporteren als xml bestand. Voor de opbouw van dit bestand is documentatie 
aanwezig.

InStellIngen

Instellingen
Instellingen voor afdrukken of fax kunt u aangeven bij elk menu-onderdeel waar staat 'instel-
ling marges'. Geef hier de te gebruiken printer en fax op, eventueel papiermaat en gewenste 
marges. De instellingen voor de etiketten (maten en printer) kunt u op de betreffende plaatsen 
aangeven; al deze instellingen blijven bewaard. Natuurlijk kunt u ook gewoon gebruik maken 
van de 'standaardprinter' (ingesteld onder Windows).
De grootte van de vensters is - meestal - aan te passen. Op de eerste plaats kunt u de standaard 
resolutie instellen in het onderdeel 'opties' (in het algemeen menu). Voorts is aanpassing 
mogelijk op de bekende manieren van Windows (het slepen van een hoek tot het venster de 
gewenste maat heeft).
De basiskleuren van de vensters zijn eveneens - meestal - aan te passen aan uw persoonlijke 
voorkeur.
Elk programma kent in het menu Algemeen van het hoofdvenster een onderdeel met de naam 
'Opties'. Als u onderdelen in het programma mist, kijk dan eerst hier om te zien of het gaat 
om onderdelen die u zelf al dan niet kunt activeren. Ook geeft u in dit onderdeel de instel-
lingen op voor internettoegang.
In de cliëntenkaart kunt u via menu Algemeen > Veldnamen en Opties diverse instellingen 
aanpassen met betrekking tot de cliëntenkaart.
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Op basis van wensen en vragen van gebruikers wordt het administratieve programma regelmatig 
aangepast en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Dit betekent automatisch dat bovenstaand 
overzicht niet volledig of compleet zal zijn.
Bent u bezig met het programma en mist u toch een of andere optie, leg dan uw vraag of wens 
voor via een e-mail naar info@easybrothers.nl. Misschien is de gewenste optie reeds aanwezig 
en kunt u deze alleen niet vinden, in dat geval zullen wij u snel de juiste route wijzen. Mocht het 
om iets nieuws gaan, dan wordt gekeken of zo'n nieuwe optie voor meerdere gebruikers zinvol 
is. Zo ja, dan zullen we een dergelijke optie inbouwen. Bedenk echter wel dat onze programma's 
standaardprogramma's zijn en geen maatwerk.

Bij gebruik van de .NET versie in een netwerk is het mogelijk dat er sprake is van een 
tragere werking. De .NET versie kan dus - afhankelijk van gebruikte besturingssystemen 
en netwerk - trager zijn dan onze 'oude' programma's. Voor wat betreft de oplossing van dit 
probleem wordt enerzijds gewerkt aan de optimalisatie van het programma, maar anderzijds 
ligt de oorzaak ook bij gebruikte instellingen van Windows en het netwerk. Een zoektocht 
op google zal diverse tips en oplossingen bieden.

OpmerkIng

BeStellen

Wilt u een van de programma's bestellen, stuur ons dan de ingevulde bestelbon, of stuur 
een e-mail  met uw gegevens (naam, voornaam, contactpersoon, adres, postcode en plaats, 
telefoon, eventueel fax, e-mailadres en website) en natuurlijk uw bestelling. Wilt u VIG 
bestellen, geef dan uw functie of beroep in de reguliere, additieve of alternatieve gezond-
heidszorg aan. Bij VIG geldt tevens dat het mogelijk is om het abonnement per incasso te 
voldoen in 1 of 2 termijnen. Kiest u voor incasso geef dan duidelijk het rekeningnummer 
(IBAN) en de tenaamstelling van die rekening op, evenals de wens of u afschrijving wilt in 
1 of 2 termijnen. Wij zullen u dan een machtigingsformulier toesturen ter ondertekening.

lIcentIevOOrwaarden

Bij software (computerprogramma's) koopt u in feite het recht om een programma te gebrui-
ken. Dit recht geldt dan of voor één gebruiker of één computer, afhankelijk van de licentie-
voorwaarden. Bij Easy Brothers Software is er in principe sprake van het recht voor één 
gebruiker, waarbij het begrip 'gebruiker' in iets ruimere zin dan normaal gehanteerd wordt. 
We zien één praktijk of één apotheek, etc. als één gebruiker. Uw assistente  mag dus zonder 
meer het programma gebruiken, en binnen uw bedrijf of praktijk is het in eerste instantie 
geen probleem om het programma op meerdere computers te installeren. Zo kunt u het dus 
ook én op een computer én op een notebook installeren, zowel in de praktijk als thuis.
Wordt het programma echter ook op andere locaties van uw bedrijf of praktjk gebruikt, 
dan is het nodig om extra licenties aan te schaffen. Bij VIG kost zo'n extra licentie de helft 
van het normale bedrag. Twijfelt u of u een extra licentie wel of niet nodig heeft, neem dan 
contact met ons op.
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VIG kent een adresklapper met gegevens van andere gebruikers van het programma. Opname 
in deze adresklapper vindt alleen plaats als u daar zelf om vraagt. Gebruik onderstaand for-
mulier of stuur een e-mail met de gegevens die u wilt laten opnemen in de adresklapper. De 
gegevens zullen in de eerstvolgende update worden verwerkt.

Naam:
Adres:

Postcode/Plaats:
Telefoon:

Fax:
E-mail:

Web-pagina
Opmerkingen:

Tenslotte
Menige optie in onze programma's vindt haar oorsprong in de uitgesproken wens van een 
gebruiker. Heeft u wensen, geef deze dan aan ons door (bij voorkeur per e-mail). Bij het vervul-
len van wensen wordt met name ook gekeken naar het nut ervan voor andere gebruikers.
In geval van vragen, problemen, wensen of opmerkingen kunt u ons natuurlijk 24 uur per 
dag bereiken via e-mail (info@easybrothers.nl). Daarnaast kunt u ook de website bezoeken 
(onderdeel nieuws, FAQ of helpdesk). Tenslotte kunt u ook bellen: we zijn dagelijks na 
12.00 uur bereikbaar (ook 's avonds en in het weekeinde krijgt u in principe meteen iemand 
aan de lijn).

adreSklapper vIg-BezItterS



Bestelbon

Om aan te geven dat u beroepsmatig werkzaam bent kunt u ook het nummer van de KvK 
opgeven, of het BTW nummer of een BIG registratie. Eventueel de (genoten) opleiding.

Datum: __________________ Handtekening: _________________

 Prijzen per 1 januari 2015  excl. btw incl. btw

_____ AstroTotaal € 140,00 € 169,40 € ............

_____ EasyAdministratie - 285,00 - 344,85 - ............

_____ Onderhoudscontract (abonnement) - 67,00 - 81,07 - ............

_____ Abonnement op VIG Standaard** - 80,00 - 96,80 - ............ 

_____ Extra licentie op VIG Standaard p/jr.** - 42,00 - 50,82 - ............

_____ Abonnement op VIG Professional** - 108,00 - 130,68 - ............

_____ Extra licentie op VIG Professional p/jr.**  - 57,00 - 68,97 - ............      ________

 Totaal     € ............

* De aanschafprijs van EasyAdministratie is inclusief het 1ste jaar onderhoudscontract.
** VIG kent geen aanschafbedrag, alleen abonnementskosten.
(Alle prijzen zijn incl. verzendkosten; abonnementsprijzen gelden per kalenderjaar)

Naam:
Adres:

Postcode/Plaats:
Telefoon:

Contactpersoon:
Beroep:

Beroepsvereniging:
E-mailadres:

Fax:

Lid nr.:

Hammermolen 26, 6086 BG Neer.
T: 31 (0)475 59 79 59
F: 31 (0)475 59 79 69
W: www.easybrothers.nl
E: info@easybrothers.nl
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