Workshop Plantenkennis programma
In deze workshop willen we de vele mogelijkheden aan jullie laten zien die het
Plantenkennis programma heeft. In de loop van de jaren zijn er veel extra functies
aan het programma toegevoegd.
We beginnen met de basishandelingen zoals het zoeken en selecteren van planten.
Ook nieuwe planten toevoegen en plantgegevens aanpassen passeren de revue.
Hierna behandelen we het klantenbeheer binnen de PRO uitvoering; hoe vullen we
snel een beplantingslijst en welke gegevens kunnen we hierbij opslaan. Ook de
diverse afdrukmogelijkheden van een lijst worden getoond. Als laatste laten we zien
hoe er met behulp van de PRO[+] uitvoering eigen afdrukken van beplantingslijsten
kunnen worden ontworpen en de vele mogelijkheden van het gebruik van eigen
ontworpen etiketten.
Uiteraard is er alle tijd om vragen te behandelen die je hebt. Indien je je laptop
meeneemt met hierop het programma, kun je meedoen met de behandelde
onderwerpen en kunnen we eventueel een aantal instellingen samen met je
doornemen. Indien je het programma nog niet hebt aangeschaft, zorgen wij voor een
werkende versie op een USB-stick. Geef dit dan wel van tevoren door.
De workshop vindt plaats in Utrecht en zal ongeveer 2 tot 2,5 uur duren. Het
maximaal aantal deelnemers is 16 personen, voor koffie en thee wordt gezorgd. We
gaan uit van de nieuwste versie van het programma. Mocht je nog niet met deze
versie werken, neem dan contact op voor de update-mogelijkheden.

Onderwerpen/programma:
1. Basis:
a. Planten zoeken en veranderen
b. Planten selecteren
2. Pro uitvoering:
a. Klanten aanmaken en lijsten hieraan koppelen
b. Lijsten vullen en afdrukken
3. PRO[+] uitvoering:
a. Beplantingslijsten ontwerpen
b. Etiketten ontwerpen, ook t.b.v. plantenboekje
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Datum:
Zaterdag 24 november 2018 van 11.00 tot 13.30 uur.
De zaal is een half uur voor aanvang van de workshop geopend, de koffie en thee
staat dan klaar. Er is dan ook wat tijd om elkaar te leren kennen en vast eventuele
vragen te beantwoorden.

Prijs:
€. 42,35 per persoon incl BTW, vooraf te betalen. Aanmelden kan door het
formulier op onze website in te vullen: https://www.plantenkennis.com/workshop/
Zodra er voldoende deelnemers zijn, krijgt men een email met de betaalgegevens.

Locatie:
Castellum Hoge Woerd
Hoge Woerdplein 1
3454 PB Utrecht
Voor een routebeschrijving kunt u op de volgende link klikken:
https://www.castellumhogewoerd.nl/bereikbaarheid/
Let op: Castellum Hoge Woerd ligt in een woonwijk en daarom willen wij u vragen
om de parkeerplaatsen voor de bewoners te respecteren en te parkeren in de
aangegeven vakken en goed op fietsers en wandelaars te letten.
Met vriendelijke groet,
René Koot
Tel: 06-30 38 65 99
Email: info@plantenkennis.com
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