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Na het integreren van Bics2 in
Stuwplan 5000 zijn we druk bezig
met het ontwikkelen van een nieuwe
versie van ons stuwageprogramma.
Na lang beraad hebben we besloten
dat dit programma Stuwplan X gaat
heten, waarbij de X staat voor extra
en voor het feit dat het onder Windows 10 wordt ontwikkeld. Ook al
wordt gebruik gemaakt van de
mogelijkheden van Windows 10,
deze versie werkt ook met oudere
versies van Windows.

mogelijkheid gegevens tussen de programma’s uit te wisselen.
Stuwplan X valt niet onder de normale update- en onderhoudscontracten. Het is een nieuw programma
waarvoor een nieuwe licentie
aangeschaft dient te worden.
Bestaande klanten krijgen een korting van 50% bij aanschaf en bij
voorinschrijving nog eens 20% extra.

In tegenstelling tot Stuwplan 5000
schaft u niet het programma maar
het gebruiksrecht aan, wat betekent
In de lente van 2016 kunt u de eerste dat u Stuwplan X alleen kunt gebruiBèta versie verwachten. Mocht u ken indien de jaarlijkse licentiekosten
deze versie willen testen, dan kunt u worden voldaan.
zich aanmelden via:
Stuwplan 5000 wordt nog zeker tot
info@stuwplanx.nl
eind 2017 onderhouden, maar de
Via ditzelfde e-mailadres kunt u sug- nadruk zal op Stuwplan X liggen en
gesties doorgeven voor verbetering grote wijzigingen zal Stuwplan 5000
van het programma, zodat wij deze niet meer kennen. Wel is Stuwplan
tijdig mee kunnen nemen. Stuwplan 5000 nog aangepast voor het comX kan naast en tegelijk met Stuwplan municeren met de App, die eind deze
5000 gebruikt worden, met de maand beschikbaar zal zijn.
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Stuwplan X App, óók voor Stuwplan 5000
Aan Stuwplan X wordt een App gekoppeld waarbij
het mogelijk is om ‘buiten’ via een smartphone of
tablet gegevens in te voeren of te wijzigen. Zodra
de smartphone of tablet binnen bereik van de PC
is, worden de gegevens automatisch in Stuwplan X
verwerkt.
Stuwplan X Android is een uitbreiding op
Stuwplan X, maar is nu alvast beschikbaar gemaakt
voor gebruikers van Stuwplan 5000. Met Stuwplan
X Android is het mogelijk om containers toe te
voegen, te verwijderen, containernummers in te
voeren, reefertemperaturen in te vullen en om

gasmetingen vast te leggen. U kunt eenvoudig
gegevens uitwisselen tussen uw PC en tablet of
smartphone. In combinatie met Stuwplan 5000 is
uitwisseling van gegevens tussen PC en tablet of
smartphone alleen mogelijk via een USB-kabel. In
combinatie met Stuwplan X zal dit ook via Wifi of
Bluetooth kunnen. Er zal dan ook een versie voor
iPhone en iPad beschikbaar komen en wordt de
functionaliteit uitgebreid.
Let op: door Play Store worden niet alle tablets
ondersteund. Mocht u overwegen er een aan te
schaffen dan adviseren wij u vooraf contact op te
nemen.

Overzichtelijk
Hiernaast ziet u een voorbeeld van het
overzichtsscherm van de
Stuwplan X App. De
gegevens heeft u eerder
van uw PC op uw tablet of
smartphone gezet.
Terwijl u ‘buiten’ bent, kunt
u gegevens controleren en
eventueel aanpassen of
aanvullen.

Gemakkelijk
Indien u op een container
tapt, verschijnt het
gegevensblad van die container.
Hierop kunt u gemakkelijk
reefertemperaturen invullen en gasmetingen vastleggen. Het tijdstip vult de
App voor u in.

