
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaintIT: Software om beter te schilderen! 
 
Nog een programma? 
Neen, PaintIT is niet het zoveelste computerprogramma. Er bestaan inderdaad honderden, misschien wel duizenden 
softwarepakketten waarmee je offertes of facturen kan maken. Het ene al wat handiger dan het andere, nog andere 
zijn dan weer onbetaalbaar... 
PaintIT werd ontworpen voor en door schilders en behangers, dé vakmannen zelf! 
Dankzij de inzet van een aantal schilders én LinXIT (het bedrijf dat het uiteindelijke pakket heeft gemaakt), zijn we 
erin geslaagd een computerprogramma te maken dat doet wat wij, schilders en behangers, nodig hebben. 

Zwitsers zakmes 
PaintIT is zowat het Zwitsers zakmes van de computerprogramma’s. 
Het laat je toe om héél eenvoudig tal van functies te vervullen: 

bijhouden van klanten 
opmaken van offertes 
offertes omzetten naar facturen 
creditnota’s maken van facturen 
nacalculaties 
maak BTW-attesten 
documenten structureren volgens ruimtes en bijhorende onderdelen 
automatische berekening van oppervlakten en uitsparingen 
beheren van jouw eigen artikels 
gebruik van de productengids 
integratie met m²-prijzen 
uitvoer van documenten via de printer, via email, rechtstreeks naar PDF,... 
bepaal zelf de layout van alle documenten 
gebruik jouw bedrijfslogo op documenten 
tal van zoek en sorteerfuncties 
… 

 
Enkel het schilderen, behangen en het bekleden van vloeren zal je nog zelf moeten doen... 



Niets installeren 
PaintIT is niet enkel veelzijdig in functionaliteiten. Het is eveneens veelzijdig in 
gebruik op uw computer! 
PaintIT hoeft niet te worden geïnstalleerd. Om ermee te werken volstaat het de 
geleverde USB-stick in een Windows-computer te pluggen en klaar! Zo kan je 
PaintIT zowel gebruiken op jouw vaste computer, een laptop of zelfs een net-
book! Het werd zelfs ontworpen om te gebruiken met een touchscreen! 
Ook aan jouw comfort werd gedacht! Je hoeft niet al jouw klanten of eigen arti-
kels opnieuw in te tikken. Je kan je tijd best wel voor wat anders gebruiken... 
Via een Excel-sjabloontje kan je die allemaal inladen in PaintIT. 
 

Automatische updates 
PaintIT beschikt over de mogelijkheid om automatisch nieuwe versies van het 
internet binnen te halen en te installeren. Ook nieuwe productprijzen en m²-
prijzen worden automatisch opgehaald. Zo ben je er zeker van dat je steeds met 
de meest recente prijzen of softwareversies werkt. 

Beter schilderen? 
Inderdaad. Gezien je met PaintIT een minimum aan tijd moet investeren om offertes of facturen te maken, heb je 
meer tijd over om jouw vakmanschap uit te voeren! En dus lever je meteen nog beter werk aan jouw klanten! 
 
Succes! 


