
Wat hebben wij hiervoor nodig? Een Access bestand (.DMB). 
Draait je AutoCal voor Windows systeem op een mysql of sql server? 
Dan kan het database conversie programma gebruikt worden om te 

converteren naar Access. Als jij dit gedaan hebt zullen wij ervoor 
zorgen dat de data geimporteerd wordt in AutoCal+. Neem vooraf 

altijd even contact met ons op. Dan kunnen wij je al bij deze stap 
ondersteunen.

De voordelen van AutoCal+

Wil je AutoCal updaten naar AutoCal+? Het aanmaken van een account en het 
uitvoeren van een kalibratie is duidelijk uitgelegd in de nieuwe software. Wil je 

jouw huidige gegevens meenemen naar AutoCal+? Dan bieden wij je graag 
onze migratiedienst aan. 

AutoCal+, 
de kalibratiesoftware

•gebruiksvriendelijk •altijd up-to-date •modulair op te bouwen 

•merkonafhankelijk •verbeter de kwaliteit van je kalibraties

Overstappen zonder zorgen naar AutoCal+



Wil je gebruik maken van onze mirgatiedienst? 
Dan vragen wij een eenmalige investering van 
618 euro. 

Voor dit bedrag zorgen wij ervoor dat alle 
informatie goed en duidelijk wordt verplaatst 
naar AutoCal+. Verder bieden wij je dan ook nog 
twee uur online ondersteuning aan.

Wil je meer informatie? 
Stuur dan een mail naar info@autocal.eu of bel 
naar (079) 203 31 33.

Onbeperkt aantal viewers
(accounts)

Aantal gebruikers

Supervisor functionaliteit

Aantal referentie 
instrumenten in 

database

Aantal te kalibreren 
instrumenten totaal in 

database (TAGS)

Aantal uit te voeren 
kalibraties per maand

Automatische 
kalibraties

Veldkalibraties

Kalibratie certificaat 
(in PDF file)

Dashboard

Deadweight tester

Automatische 
updates

Data back up

39,50 euroMaandelijkse kosten

1 gebruiker

_

2 instrumenten
5 euro p.m. per 

extra instrument

25 instrumenten
10 euro p.m. per 

extra batch (25 TAGS)

<10 kalibraties
5 euro p.m. per 
batch (5 items)

<100 kalibraties
5 euro p.m. per 
batch (5 items)

100+ 
kalibraties

optioneel

optioneel

250 instrumenten
10 euro p.m. per extra 

batch (25 TAGS)

250+ 
instrumenten

5 instrumenten
5 euro p.m. per 

extra instrument
5+ instrumenten

3+
3 gebruikers

5 euro p.m. per extra
gebruikers

99,50 euro prijs op aanvraag

Business Professional Enterprise

20 euro p.m.-

Migratiedienst


