
BACK TO BASICS
surveysoftware

Back2B6 BV
www.back2b6.com

 

 

1/3 

Bestelformulier M3 windows mobile veldcomputer voor SMART-Field van 

Back2B6 - januari 2013 
 

M3 veldcomputers, modellen Sky en Orange, zijn aanbevolen apparaten voor gebruik in het veld met SMART-Field software. 

Hierbij is de M3 Sky een instapmodel en is de M3 Orange een uitgebreid model. De software is speciaal ontwikkeld voor deze 

Windows mobile 5 en 6 apparaten, maar is hier niet tot beperkt. De apparaten zijn IP65 beschermd en doorstaan een val van 

1,45 meter op beton. 

 

               M3 orange    M3 Sky 

 
 

De M3 wordt geleverd met een laadstation, reserve batterij en connectiesoftware waarmee de bestanden op het apparaat 

kunnen worden benaderd via een Windows PC. Ook zijn er autoladers beschikbaar. De M3 Orange en Sky zijn uitgerust met 

bluetooth, GSM, GPS en een laserscanner voor barcodes. De M3 Orange beschikt tevens over UMTS/HDSPA, 2 megapixel 

camera en WiFi. De systemen werken onder Windows Mobile en beschikken hiermee over onder andere Outlook (e-mail en 

agenda), Pocket Excel en vele andere nuttige applicaties.  

 

Veldwerkdata kan worden verzonden via bluetooth, e-mail of via het laadstation (cradle). Wanneer  een M3 een eigen e-

mailadres toegewezen krijgt, kunnen instructies en velddata worden verzonden van en naar de veldcomputer wat veel 

reistijd kan besparen. De camera en UMTS/HSDPA of WiFi op de Orange zijn nuttig wanneer ook foto’s worden verzonden 

vanuit het veld.  

 

U bestelt de M3 door onderstaand formulier in te vullen en het ingevulde formulier te sturen naar hardware@back2b6.com 

of per fax naar 084-7235594. De bestelling wordt direct aan de importeur doorgegeven die de levering bevestigt en verder 

verzorgt na voldoen van de factuur. U heeft een jaar garantie op het apparaat. De apparaten worden geleverd onder Fenit-

voorwaarden, te vinden onder downloads op www.back2b6.net. 
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Bestellijst 

               

Item      tarief in €  omschrijving             aantal 

    ex 21% BTW          

 

M3 Sky   1029,-  GSM-GPRS/1D-scanner/BT/GPS      

 

M3 Orange   1489,-  UMTS-HSDPA/1D-scanner/BT/GPS/camera/WiFi    

 

Servicecontract  zie p.3    150,-  verlenging garantie tot 3 jaar      

 

Autolader M3 Sky       35,-  sigarettenlader        

 

Autolader M3 Orange     225,-  te monteren carcradle       

 

Beschermhoes M3 Sky       40,-  leren hoes        

 

Beschermhoes M3 Orange      40,-  leren hoes       

   

 

Prijzen zijn exclusief BTW en orderkosten. Orderkosten bedragen € 25,- per bestelling voor verzekerd vervoer. 

 

Uw gegevens: 

 

Bedrijfsnaam            

 

Contactpersoon           

 

e-mail contactpersoon           

 

telefoonnummer           

 

afleveradres (straat)            

 

postcode en plaats           

 

factuuradres            

 

postcode en plaats           

  

KvK-nummer            

 

Naam tekenbevoegde in blokletters         

 

 

 

Handtekening voor akkoord          

 

 

 

Bijlage: Garantie en servicebepaling 
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Garantie en servicebepaling 

 

Het apparaat wordt voor levering gecontroleerd op een groot aantal voor veldwerk relevante aspecten die door Back2B6 BV  

zijn gedefinieerd. Hieronder valt onder andere de werking van het apparaat en de geïnstalleerde componenten. SMART-Field 

kan door de gebruiker zelf geïnstalleerd worden. Hiertoe moet het apparaat worden verbonden dor middel van de cradle 

met een computer met internetverbinding aan SMART-Web. Zie www.back2b6.net, onder downloads, install SMART-Field 

WM 5 of 6, desktop installatie. 

 

De garantieperiode bedraagt 1 jaar vanaf de datum van levering aan de cliënt. De verlengde garantie omvat een periode van 

3 jaar na levering. De (verlengde) garantie omvat:  

- alle fabrieksfouten 

- werking van voorgeïnstalleerde software 

- werking van voorgeïnstalleerde configuraties zoals GPS, barcodescanner, bluetooth, WLAN, GSM, e.d. 

- normale slijtage 

- batterijen gedurende maximaal één jaar. 

 

Hiervan is/zijn uitgesloten: 

- schade door reparatie en aanpassingen door derden; 

- devices waarvan het serienummer is verwijderd, veranderd of vervalst; 

- schermslijtage indien geen screenprotector wordt gebruikt. (Het apparaat wordt geleverd met een screenprotector en 2 

reserve screenprotectors); 

- Schade door brand, bliksem, diefstal, water (anders dan regen) en onzorgvuldig handelen zoals beschadiging door 

machines en voertuigen; 

- Schade door gebruik voor andere doeleinden dan veldwerkregistratie. 

 

 

Succes met het gebruik van de M3. 

 

 

 

 

 

Het Back2B6-team  

 

 

 

 

 

 

 


