
DT-RESULT  vluchtadministratie 2021           
                         
 

 

DATA TECHNOLOGY  met meer dan 35 jaar ervaring in het ontwikkelen en optimaliseren van software 

voor de duivensport kan U hierbij DT-RESULT voor Windows aanbevelen. 
 

Dit softwarepakket is volledig ontwikkeld voor Windows based systemen en daarom moet rekening 

gehouden worden met volgende voorwaarden: 
 

– Alle computers (server en werkstations) moeten minimaal uitgerust zijn met: 

- Windows 10  besturingssysteem. 

- Intel  Pentium DC  (of hoger), 4 Gb geheugen en 250 Gb vrije opslagruimte 

- Ethernet aansluiting (netwerkopbouw)  

– Gebruikers dienen een elementaire kennis van Windows te bezitten. 
 

Deze ontwikkeling voor vluchtadministratie heeft volgende, bijkomende voordelen: 
 

- Alle actuele printers worden ondersteund . 

- Gebruiksvriendelijker en vernieuwend 

- Grafische voorstelling 

- Output naar PDF bestanden 

- Verwerking van E-mails (vb versturen resultaat naar de liefhebber) 

- Overdracht gegevens via nieuwe media (USB Stick, internet )  

- Eenvoudiger selectiemogelijkheden via muis. 

- Updates via internet 

- Mogelijkheid voor gebruik van notebook (draagbare computer) 

- Enz. 

 

DT-RESULT  ALL-IN       1750,00 euro 
 Alle modules (netwerk of single user) 

 Standaard geleverd met 2 poelbrieven (lokaal + nationaal) 

 

DT-RESULT  LOKAAL         595,00 euro 
 Beperkte modules   

Verwerking wedvlucht  zonder uitslag (verzending naar uitslagmaker) 

Mogelijkheid om te upgraden naar ALL-IN versie 

 

 

Contacteer ons vrijblijvend voor verdere info.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AANBIEDING MULTI USER SYSTEEM VOOR GEBRUIK MET “DT-RESULT” 

 

Bestaande uit: 

SERVER (hoofdcomputer)      € 859,00   

 
DT Notebook Server 15.6” 

- Intel I5 – 12 Gb geheugen –1000 Gb SSD HDD – Lan – Windows  10  

- opstart klaar inclusief netwerkconfiguratie  

- beschikbaar tot einde voorraad 
 

CLIENT (werkstation)      € 649,00  
 

DT Werkstation All-in-One 

- Intel I3 – 4 Gb geheugen – 256 Gb SSD HDD  – Lan – Windows 10   

- 21 inch scherm 

- opstart klaar inclusief netwerkconfiguratie  

- Muis & klavier inclusief 

- Beschikbaar tot einde voorraad 

 

  

LASERPRINTERS BROTHER vanaf   235,00 euro 

 

 

Alle bovenstaande prijzen zijn btw & eventuele taksen inclusief en tot uitputting voorraad. 

 

Bovenstaande opstelling kan ook met desktop computers en andere combinaties. 

Gelieve ons te contacteren voor gepersonaliseerde prijsofferte. 

 

 

Wij leveren, verhuren, installeren en onderhouden hard- en software oplossingen, inclusief de daaraan 

gerelateerde diensten, met als doel klanten te ondersteunen bij het realiseren van hun doelstellingen. 

 

                                        
 

DATA TECHNOLOGY, Vichtesteenweg 173, 8540 – DEERLIJK    0032 56 77 26 00 

datatechnology@skynet.be    ****    www.datatechnology.be 
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