Aanmelden bij AutoCal+
Via de website www.autocal.eu is het mogelijk om aan te melden bij de software. Rechts boven op
deze website is de knop “probeer nu” te vinden. Via deze knop is het aanmeldformulier beschikbaar.
Door aan te melden wordt een 30 dagen demo gestart voor AutoCal+. Deze demo zal automatisch
beëindigd worden en er zullen geen kosten in rekening gebracht worden. Het invullen van
betaalgegeven is dan ook niet nodig. Tijdens, maar ook na, de demo is het mogelijk om te upgraden
naar een gewenste betaalde oplossing.
Aanmelden
Op de eerste webpagina van het aanmeldproces worden de volgende gegevens gevraagd:
•
•
•
•
•
•

Voornaam
Achternaam
E-mail adres
Land
Telefoonnummer
Akkoord gaan met de algemene voorwaarden

Verificatie
Wanneer deze gegevens zijn ingevuld wordt er een e-mail gestuurd naar het opgegeven e-mail adres
ter verificatie. In deze e-mail zit een link om de account te verifiëren. Het zou kunnen gebeuren dat
deze e-mail in de spam folder terecht komt. Let op, deze link verloopt na een uur en is dan niet meer
bruikbaar.
Het aanmelden en de verificatie via e-mail hoeven niet te gebeuren via de computer waarop
AutoCal+ gebruikt gaat worden. Dit proces kan op iedere computer, tablet of telefoon met
internetverbinding gedaan worden.
Afronden van de aanmelding
Wanneer op de verificatie link uit de e-mail is geklikt wordt de verificatie uitgevoerd. Hierna wordt
automatisch genavigeerd naar een webpagina waarop de voltooiing van de registratie gedaan kan
worden. Hierbij wordt de bedrijfsnaam, KvK nummer en btw nummer opgegeven.
AutoCal+ stelt automatisch een sub-domein voor op basis van de bedrijfsnaam. Dit is het internet
adres wat straks gebruikt kan worden om AutoCal+ te benaderen. Het is mogelijk om het sub-domein
te wijzigen. AutoCal+ zal controleren of het sub-domein nog beschikbaar is.
Als laatste kunnen er een aantal voorkeuren worden ingesteld zoals taal, datum en getal notitie.
Wanneer de gegevens ingevuld zijn wordt de account daadwerkelijk aangemaakt en is het mogelijk
om in te loggen. Inloggen is direct mogelijk vanaf deze pagina. Voor de zekerheid worden de login
gegevens per e-mail verstuurd zodat het ook later duidelijk is hoe ingelogd kan worden.
Product tour
Wanneer succesvol is ingelogd wordt aangeboden om een product tour te volgen. Deze tour laat alle
belangrijke functies van AutoCal+ zien zoals het aanmaken van instrumenten en standaarden tot het
uitvoeren van een kalibratie.

Kalibratie software installeren
Op computers waar daadwerkelijk op gekalibreerd gaat worden is het noodzakelijk om een stukje
software te installeren. Deze software verzorgt de communicatie tussen standaarden en de
computer. Daarnaast bevat deze software de kalibratie logica die nodig is om het kalibratie proces te
doorlopen. Voor de installatie zijn mogelijk administrator rechten nodig. Communicatie tussen deze
software en het internet gebeurd via een https verbinding. Op iedere computer waarop interneten
mogelijk is kan deze verbinding gemaakt worden. Dit gebeurd automatisch.
Extra technische informatie over veiligheid en IT instellingen is beschikbaar. Neem gerust contact
met ons op.

