Odoo Gold Partner

Prijslijst Odoo
2021

Inhoudsopgave

1. Laat je bedrijf groeien met Odoo!

3

2. Community vs. Enterprise

4

•

Odoo-community: opensource-software

•

Odoo Enterprise

3. Gebruikers in Odoo

5

4. Voorbeelden

6

•

Productieorganisatie

•

Handelsorganisatie

5. Standaard-apps

8

6. Extra integraties

12

7. Apps van Aardug

13

•

Verkoop

•

Projectplanning

•

Projectformulier

8. Hosting

14

•

Odoo Online

•

Odoo op je eigen locatie hosten

•

Odoo.sh Hosting

9. Over Aardug

15

2

Laat je bedrijf groeien
met Odoo!

Introductie
Odoo is moderne, flexibele en betaalbare online bedrijfssoftware. Tegen flink lagere kosten beschik je over meer standaardfunctionaliteit en software die gebruiksvriendelijker en
completer is dan wat je gewend bent.
Bovendien kan je Odoo makkelijk uitbreiden met bijvoorbeeld relatiebeheer, verkoop, inkoop, voorraadbeheer, projectmanagement, productie, administratie, personeelsmanagement, documentmanagement en e-commerce.
Met dit document heb je in één handig overzicht de mogelijkheden en bijbehorende prijzen van Odoo inzichtelijk. Hiermee krijg je snel een indruk van de benodigde investering
om ook jouw bedrijf te laten groeien met Odoo.

Over Aardug
Wij zijn Aardug, Odoo Gold Partner en een van de snelst
groeiende en meest ervaren Odoo-partners van Nederland.
Met onze slimme aanvullende oplossingen, een bewezen
werkwijze en select partnernetwerk maken we jouw project
succesvol. We komen graag met je in contact.
Wist je dat Odoo bij bijna ieder bedrijf past? Zo bedienen wij
installatiebedrijven, webshops, bouwbedrijven en handels- en
productiebedrijven met Odoo Enterprise.
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Arjan Rosman
Directeur Aardug

Community vs. Enterprise

Odoo is beschikbaar in 2 versies:
• De community-editie, oftewel opensource
• De Enterprise-editie, de betaalde versie
In de basis bieden beide versies vergelijkbare mogelijkheden. Odoo Enterprise biedt
meer uitbreidingen en functionaliteiten. Ook qua IT-beheer heeft de Enterprise-versie
meer te bieden.

Odoo Community: opensource-software
Odoo, voorheen OpenErp, is van oorsprong opensource-software. Dit houdt in dat je bij
de softwareontwikkeling gebruikmaakt van de kennis, kunde, vaardigheden en reeds
ontwikkelde software die in de markt beschikbaar is. Door elkaars kennis en producten te
delen, kan een product zich snel ontwikkelen, vermarkt worden en worden aangepast aan
nieuwe ontwikkelingen.
De kwaliteit van opensource-software wordt gewaarborgd door communities die software
testen en vrijgeven. Dit maakt het hele ontwikkelproces en de kwaliteit ervan transparant
en natuurlijk.

Odoo Enterprise
Odoo Enterprise wordt beschikbaar gesteld via een licentie per gebruiker, die je afrekent
tegen een vast bedrag per maand. Bij opzegging van de licentie vervalt het recht op gebruik van de software.
Ten opzichte van de Community-editie biedt Odoo Enterprise ondersteuning op gebied
van: boekhouding (incl. bankafschriften importeren en financiële rapportages), projecten,
planning, voorraad, multi-company, sales, klantenportaal en e-commerce, integratie met
vervoerders, marketing en leadscoring.
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Gebruikers in Odoo

Een gebruiker wordt ingedeeld als werknemer of als leverancier en heeft daarmee toegang tot Odoo. Externe gebruikers, zoals klanten of leveranciers die portaalgebruikers zijn,
worden niet meegeteld in het aantal gebruikers. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Een werknemer die zijn onkosten of urenstaten beheert, telt als een gebruiker
De accountant die Odoo gebruikt om aan je cijfers te werken, wordt als een gebruiker
geteld
Klanten en leveranciers die online toegang hebben tot hun facturen worden niet meegerekend als gebruikers
Bezoekers op de Odoo-website tellen niet mee als gebruikers

De prijs per gebruiker bedraagt € 18,- per maand.
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Voorbeelden

Voorbeeld productieorganisatie
Overzicht

Apps

5 gebruikers
7 apps

90,00 EUR
112,00 EUR

1 Oodo.sh worker
2 Oodo.sh staging branch
20 Odoo.sh GB

48,00 EUR
24,00 EUR
3,20 EUR

CRM
Facturatie
Verkoop
Boekhouding
Voorraad
Productie
Inkoop

Totaal/maand: 277,20 EUR
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16,00 EUR/maand
8,00 EUR/maand
8,00 EUR/maand
16,00 EUR/maand
24,00 EUR/maand
32,00 EUR/maand
8,00 EUR/maand

Voorbeeld handelsorganisatie
Overzicht
20 gebruikers
13 apps
2 Oodo.sh workers
3 Oodo.sh staging branch
100 Odoo.sh GB

Apps
360,00 EUR
184,00 EUR

CRM
Facturatie
Verkoop
Website
eCommerce
Boekhouding
Voorraad
Productie
Inkoop
E-mail marketing
Verlof
Helpdesk
Documenten

96,00 EUR
36,00 EUR
16,00 EUR

Totaal/maand: 692,00 EUR
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16,00 EUR/maand
8,00 EUR/maand
8,00 EUR/maand
16,00 EUR/maand
8,00 EUR/maand
16,00 EUR/maand
24,00 EUR/maand
32,00 EUR/maand
8,00 EUR/maand
8,00 EUR/maand
8,00 EUR/maand
16,00 EUR/maand
16,00 EUR/maand

Een app voor elke behoefte
Breid uit naarmate je groeit

CRM

eCommerce

16,00 EUR / maand

8,00 EUR / maand

Facturatie

Kassa

8,00 EUR / maand

16,00 EUR / maand

Verkoop

Boekhouding

8,00 EUR / maand

16,00 EUR / maand

Website

Inkoop

16,00 EUR / maand

8,00 EUR / maand

Project
16,00 EUR / maand
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Voorraad

Urenstaten

24,00 EUR / maand

16,00 EUR / maand

Productie

E-mail marketing

32,00 EUR / maand

16,00 EUR / maand

Onkosten

Werving & selectie

8,00 EUR / maand

8,00 EUR / maand

Evenementen

Evaluatie

8,00 EUR / maand

8,00 EUR / maand

Verlof

Abonnementen

8,00 EUR / maand

16,00 EUR / maand
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Teken

Studio

16,00 EUR / maand

48,00 EUR / maand

Onderhoud

Helpdesk

16,00 EUR / maand

16,00 EUR / maand

Kwaliteit

PLM

16,00 EUR / maand

16,00 EUR / maand

IoT-apparaten

Afspraken
8,00 EUR / maand

20,00 EUR / maand / per
box

Marketingautomatisering

Goedkeuringen
8,00 EUR / maand

24,00 EUR / maand
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Documenten

Consolidation

16,00 EUR / maand

32,00 EUR / maand

Doorverwijzing
van werknemer

Verhuur
16,00 EUR / maand

8,00 EUR / maand

Field Service

Sociale marketing

16,00 EUR / maand

24,00 EUR / maand

Planning

eLearning

8,00 EUR / maand

16,00 EUR / maand

Tot slot
Bepaalde apps in Odoo worden gratis aangeboden, zoals Enquête, Discussie, Notities,
Chat en Werknemers. Andere apps zijn gebundeld binnen de website-app met apps als
Blog, Forum, Live Chat en Presentaties en worden niet weergegeven in dit overzicht.
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Extra integraties
Creëer totaaloplossingen voor je bedrijf

DHL Express
Shipping

FedEx verzending
24,00 EUR / maand

24,00 EUR / maand

UPS verzending

VOIP

24,00 EUR / maand

24,00 EUR / maand

USPS verzending

eBay connector

24,00 EUR / maand

64,00 EUR / maand

bPost verzending

Amazon connector

24,00 EUR / maand

64,00 EUR / maand

Easypost verzending
24,00 EUR / maand

12

Apps van Aardug

De uitgebreide Odoo-software vullen we aan met eigen oplossingen, waarmee onze
klanten hun specifieke bedrijfsprocessen verder kunnen automatiseren. Hieronder geven we een aantal voorbeelden voor de installatiebranche.

Verkoop
Veel installatiebedrijven kopen verkoopleads in bij leadbureaus zoals Solvari en Yonego.
Hierbij gaat het om aanvragen voor eenmalige installatieprojecten. Met onze verkoopapp
kunnen deze leads geautomatiseerd worden ingelezen, verwerkt en omgezet naar een
verkoopkans in Odoo. De app stuurt het hele verkoopproces aan, aanvraag tot en met het
uitbrengen van een online offerte, inclusief automatische e-mails in de gewenste huisstijl.
Met de app weten klanten hun verwerkingstijd van lead naar offerte te reduceren van gemiddeld 30 naar minder dan 5 minuten. Bovendien worden leads hierdoor sneller en beter
opgepakt en gaat het bedrijf efficiënter te werk.
€ 75,- per maand

Projectplanning
Met de app Projectplanning beschik je over een grafisch planbord waarop je mensen en
middelen kan inplannen op projecten. Via automatische mails worden de planning en
wijzigingen hierin automatisch gedeeld met de betrokken klanten en medewerkers.
€ 100,- per maand

Projectformulier
Met behulp van vragenlijsten begeleidt deze app op locatie zowel de intake van het project als de oplevering. Met de mobiele app kunnen de punten die gecontroleerd moeten
worden, eenvoudig worden vastgelegd. Bij akkoord kan de klant de oplevering direct ondertekenen met een digitale handtekening.
€ 75,- per maand
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Hosting
Kies zelf voor je hosting

Het is belangrijk om een doordachte keuze te maken uit de verschillende opties voor
het hosten van Odoo. Uiteraard hangt deze af van je wensen en hoe specifiek deze zijn.
Wat betreft de hosting van Odoo kan je kiezen uit drie alternatieven:
• Odoo Online
• Odoo op eigen locatie hosten
• Het Odoo.sh Cloud Platform

Odoo Online
Odoo Online is een Software-as-a-Service-, oftewel SaaS-oplossing die bij je past als je op
zoek bent naar standaard software die je makkelijk in gebruik kan nemen en onderhouden. Je hebt je omgeving in een paar tellen geïnstalleerd en Odoo regelt alle technische
zaken voor je. Je kan makkelijk op- en afschalen. Odoo garandeert 99,9% beschikbaarheid
en biedt zaken als dagelijkse back-ups, e-mailintegratie, topbeveiliging, 24/7 monitoring
en een controlecentrum om je Odoo-omgeving te beheren. De Odoo-omgeving krijgt
regelmatig updates, zodat je altijd gebruik kan maken van de nieuwste functies. Ook is er
support beschikbaar via e-mail of via de live-chat in de app.
€ 25 - 30,- per maand per gebruiker

Odoo op eigen locatie hosten
Odoo kan ook worden geïnstalleerd op een eigen server of op een server van Aardug. Zo’n
‘on-premise’ installatie geeft je maximale technische vrijheid en controle over je omgeving. Dit is handig als je bijvoorbeeld veel maatwerk nodig hebt en wellicht eigen ontwikkelaars in huis hebt. In de praktijk kiezen de meeste klanten echter voor optie drie, zie
hieronder.
Kosten zijn geheel afhankelijk van de wensen, beschikbare hardware en eigen kennis.

Odoo.sh Cloud Platform
Odoo.sh is een Platform-as-a-service-, oftewel een PaaS-oplossing die wordt aangeboden
en beheerd door Odoo. Met een paar klikken heb je een eigen cloudplatform ingericht.
Naast de standaard-apps van Odoo kan je hier ook apps van Aardug en andere partijen
op installeren. Ook biedt het platform allerlei apps en tools voor ontwikkelaars. Ook voor
dit platform geldt een gegarandeerde beschikbaarheid van 99,9% door Odoo, die ook alle
moderne technische beheermaatregelen biedt zoals genoemd bij Odoo Online.
€ 75 - 150,- per maand, afhankelijk van het aantal gebruikers
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Over Aardug
Odoo Gold Partner

Aardug is dé Odoo GOLD Partner voor organisaties die succesvol willen ondernemen
met online bedrijfssoftware.
Wij zijn een van de snelst groeiende en meest ervaren Odoo-partners van NL. Als
Odoo-gecertificeerde IT-dienstverlener verzorgen we de volledige implementatie van
Odoo, van advies en consultancy tot en met het onderhoud en support. De complete software vullen we aan met onze slimme oplossingen, onze overzichtelijke en bewezen werkwijze en selecte partnernetwerk. Zo maken wij jouw project succesvol.
Odoo (voorheen OpenErp) is moderne, flexibele en betaalbare online bedrijfssoftware.
De software biedt tegen flink lagere kosten meer standaardfunctionaliteit en is gebruiksvriendelijker en completer dan het gevestigde aanbod. Bovendien past het bij bijna alle
bedrijven! Odoo is uitbreidbaar met modules voor o.a. relatiebeheer, verkoop, inkoop,
voorraadbeheer, projectmanagement, productie, administratie, personeelsmanagement,
documentmanagement en e-commerce.
We bedienen onder andere installatiebedrijven, webshops, bouwbedrijven en handels- en
productiebedrijven. Wij laten Odoo succesvol draaien binnen jouw bedrijf. We zijn sterk in
het configureren van de specifieke kenmerken en processen van het bedrijf in de software.
Onze GOLD-status laat zien dat we onze groeiende klantenkring bedienen met hoogopgeleide, bewezen professionals die volledig gecertificeerd zijn om Odoo te implementeren. Het motto van Aardug is streven naar beter; verbeteren door het inzetten van
bewezen technologieën en oplossingen. Dit doen we met moderne en betrouwbare
softwareoplossingen die voldoet aan jouw specifieke eisen en wensen. De software moet
simpel te gebruiken en te beheren zijn.
Wij zijn Aardug en we komen graag met je in contact.

Contactgegevens
A

Reggestraat 79
7468 EJ Enter
Nederland

T

+31 5 47 38 90 20

E

info@aardug.nl
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