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ManegePlan - Introductie 
 

 ManegePlan is een software pakket voor het bijhouden 
van de planning en daarbij behorende administratie 
binnen het manegebedrijf.  

 

 ManegePlan heeft als doel de complete planning en 
bijbehorende administratie voor manegehouders  
eenvoudig en overzichtelijk binnen één programma 
onder te brengen.  
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ManegePlan - Geschiedenis 
 Ontstaan vanuit de behoefte van manegebedrijven aan 

een robuust, stabiel en eenvoudig te gebruiken 
planningspakket 

 Ontwikkeld vanuit de praktijk 

 Ontwerpfase gestart in september 2002 

 Ontwikkelingsfase gestart in mei 2003 

 Testfase gestart in juni 2007 

 Eerste versie voor gebruik opgeleverd in november 
2007 
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ManegePlan - Ontwerp  
 Ontwikkeld volgens Microsoft standaarden 

 Gebaseerd op de nieuwste, beproefde technologieën 

 Ontwikkeld in Visual Basic .NET 

 Gebruikt .NET Framework 4.0 

 Modulair opgezet 

 Microsoft SQL database voor centrale gegevensopslag 

 

4 



ManegePlan - Voordelen 
 Volwaardig software pakket 

 Minder tijd kwijt aan planning en administratie 

 Gebruikerstoegang en rechten op functieniveau 

 Professionele uitstraling naar klanten 

 Ervaren, deskundige begeleiding 

 Regelmatige updates met nieuwe functionaliteit 

 Altijd de beschikking over de laatste versie d.m.v. 
LiveUpdate 
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ManegePlan - Hoofdfuncties  
 Gebruikersbeheer 

 Klantenbeheer 

 Lesrooster & Lesboek 

 Pensionstalling & Diensten 

 Vorderingen 

 Betalingen 

 Incasso (SEPA) 

 Facturering 

 Rapportages 

 Mailingen 
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ManegePlan - Lesrooster  
 Lesrooster en lesboek gescheiden 

 Lesrooster bevat de vaste planning per week 

 Helder inzicht in de vaste bezetting van de les 

 Standaard kaartsoort per lesklant per les 

 Mogelijkheid tot invoeren standaard paard per les 

 Wekelijks roosteren van lessen of om de week 

 Wekelijks deelnemen aan lessen of om de week 

 Lessen samenvoegen / kopiëren met 1 muisklik 

 Snel zoeken naar lesklanten 
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ManegePlan - Lesboek  
 Dagelijkse planning van de lessen 

 Gebaseerd op het Lesrooster 

 Automatische controle op: 
 Dubbel inplannen instructeurs 

 Dubbel inplannen paarden 

 Overschrijden maximum aantal uur per dag/ week (paard) 

 Geschiktheid van het paard voor de les 

 Geschiktheid van het paard voor de lesklant 

 Voorkeuren Lesklant 

 Lessen samenvoegen / annuleren met 1 muisklik 

 Lesklanten mailing direct vanuit het lesboek 
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ManegePlan - Leskaarten 
 Geschikt voor gebruik van: 

 Rittenkaarten 

 Maandkaarten 

 Kwartaalkaarten 

 Half-jaarkaarten 

 Jaarkaarten 

 Kaarten volledig zelf in te delen met aantallen en type 
lessoorten 

 Snel kaarten omzetten naar ander type 

 Eenvoudig verplaatsen van lessen naar een andere kaart 
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ManegePlan - Stalling/Diensten 
 Aparte functie voor het administreren van stalling 

 Ondersteund opsplitsing BTW tarieven voor stalling 

 Aparte functie voor het administreren van diensten 

 Zelf bepalen op welke dag van de maand vorderingen 
voor stalling en diensten worden aangemaakt 

 Beheer van vorderingen 
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ManegePlan – Betaling/Incasso 
 Aparte functie voor het beheer van betalingen 

 Volledig transparante koppeling van betalingen met 
vorderingen 

 Ondersteund inlezen elektronische bankafschriften 

 Aparte functie voor het beheer van incasso 

 Aanmaken van incasso opdrachten (SEPA) 

 Automatische verwerking van incassoresultaten, 
inclusief koppeling van betalingen aan de vorderingen. 

 Automatische facturen per mail indien gewenst 
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ManegePlan - Mailing 
 Persoonlijke mailing (mailmerge) 

 Directe mailing vanuit: 

 Lesboek 

 Incassobeheer 

 Mailing van vorderingen aan debiteuren 

 Algemene mailing aan relaties 
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ManegePlan - Rapportages 
 Manegeplan voorziet in een grote verscheidenheid aan 

rapportages, waaronder: 
 Werkstaat paarden 

 Uren instructeurs 

 Vorderingen 

 Betalingen 

 Debiteuren 

 Saldilijst 

 Omzet 

 Actuele Balans 
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ManegePlan - Systeemeisen 
 PC of Laptop van 2007 of later 

 Windows Vista of latere uitgave 

 Beeldscherm met resolutie van 1024 x 768 of hoger 

 Vrije schijfruimte van minimaal 250 MB 
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ManegePlan - Contactgegevens 
 

 

  

 Website: www.ManegePlan.nl 

 E-Mail: Info@ManegePlan.nl  

 Telefoon: 06 – 55 840 741 
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