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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 

Hoe werkt het gebruik van de SMART en wat kost het? 
Installeer de gratis veldmodule Smart-Field op een handheld en installeer de gratis officemodule Smart-
Office op een PC, netwerk of laptop (met internetaansluiting). Daarna is de omgeving gereed om mee te 
werken. Velddata kan verzameld worden en monsterlijsten kunnen worden geprint. Analysemonsters 
kunnen worden samengesteld en deze lijsten kunnen worden geëxporteerd naar het lab voor het 
aanmaken van (barcodeondersteunde) analyseopdrachten.  
 
Om boorstaten, dwarsraaien van waterbodems, formulieren BRL SIKB1000, asbest-in-bodem-
inspectieverslagen, SIKB0100-exports, csv, etc.. te genereren, schakelt Smart-Office automatisch naar 
Smart-Web, de productiewebsite op www.back2b6.net, waar de velddata kan worden geüpload en de 
outputgegevens in pdf- of csv-formaat worden gepresenteerd. Daarna kan de gebruiker de 
outputgegevens opslaan.  
 
Er zijn geen kosten gemoeid met het downloaden, installeren en gebruik van Smart-Field en Smart-
Office. Er zijn ook geen kosten voor aanschaf, huur of licentie van de software. Er zijn alleen kosten 
gemoeid met het gebruik van Smart-Web voor bepaalde prints (pdf) en exports (csv) van gegevens. 
 
Alvorens een gebruiker wordt geautoriseerd om de kosten-items vanaf Smart-Web te mogen genereren 
dient de gebruiker zich aan te melden bij Back2B6 BV middels het invullen van een automatische 
incasso. Er is gekozen voor automatische incasso om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te 
houden. 
 
Dit document bevat de prijslijst voor alle items die met Back2B Smart te genereren zijn. 
De prijzen zijn exclusief de vereiste wettelijke BTW. 
 
Hieronder is een voorbeeld te zien van mogelijke printopdrachten in Smart-Web van een project  
met 5 boorstaten en 1 proefsleuf. 

 
 
Er worden alleen kosten op het account van een gebruiker geboekt nadat de gebruiker op een knop met 
een bepaald bedrag heeft gedrukt.  
 
Indien u vragen of suggesties heeft schrijf dan een email naar info@back2b6.com en een van onze 
medewerkers zal zo snel mogelijk reageren. U kunt ook een bericht posten op het forum. Ga hiernaar 
naar www.back2b6.net en kies onder het kopje secundaire links voor Forum. Ook dan zal een van onze 
medewerkers zo snel mogelijk een reactie geven. Uiteraard kan dan ook ieder ander een reactie geven. 
 
Het Back2B6 team wenst u veel succes bij het gebruik van de Smart. 
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2 Prijslijst Smart 

Item

Smart

Field

Smart

Office

Smart

Web Opmerkingen

Software

Gebruik Windows Mobile handheld software gratis

Gebruik Windows PC software gratis

Gebruik www.back2b6.net gratis

Software updates gratis gratis gratis

Projecten

Administreren Projectgegevens gratis gratis

Export projectgegevens (csv) gratis

Individuele Monsters

Administreren Individuele monsters gratis gratis

Export projectgegevens (csv) gratis

Partijkeuringen

Administreren Monsternameplan gratis gratis

Administreren Monsternameformulier gratis gratis

Afdruk monsternameplan (pdf) € 2,50

Afdruk monsternameformulier (pdf) € 3,50

Export monsternameformulier (csv) € 3,50

Boorstaten

Administreren Boorstaten gratis gratis

Export boringdetails (csv) gratis

Export grondwaterinfo (csv) gratis

Afdruk boorstaat-concept (pdf) € 0,05

Afdruk boorstaat-definitief (pdf) € 0,35

Afdruk boorstaat legenda (pdf) gratis

Export proefsleuf (csv) € 0,75

Waterbodemprofielen

Administreren Waterbodemprofielen gratis gratis

Afdruk waterbodemprofiel-concept (pdf) € 0,05

Afdruk waterbodemprofiel-definitief (pdf) € 1,25

Export waterbodemprofiel (csv) € 0,25

Waterdoorlaatbaarheidsmetingen Nog niet beschikbaar

Administreren Waterdoorlaatbaarheidsmetingen gratis gratis

Omgekeerde hooghoudproef ntb

Constant debietproef ntb

Boorgatenmethode ntb

Slugtest Bouwer-Rice ntb

Waterpastools Nog niet beschikbaar

Administreren Waterpasstaten gratis gratis

Export waterpasstaat (csv) ntb

Administreren Grondwerkvolumemetingen gratis

Afdruk Grondwerkvolume en contour (pdf) ntb

Export grondwerkvolumemeting ntb

Administreren Hoogte-referentiepunten gratis gratis

Export hoogte-referentiepunten (csv) gratis

GPS tools

Administreren GPS seriemetingen gratis gratis

Export Google Earth (kml) € 2,00

Export AutoCad (dxf) € 2,00

Administreren GPS ijklocaties gratis gratis

Export GPS ijklocaties (csv) gratis

Labopdrachten

Aanmaken Labopdracht (xml en csv) gratis

Export barcodelijst (csv) gratis

Import en export van SIKB data

Import SIKB databestand gratis

Export Smart-data naar SIKB-formaat ntb Vooralsnog gratis  


