
NL nieuwsbrief 

Vanwege het feit dat we gedwongen zijn onze relatie met de vorige distributiepartner DeltaCOM te 

sluiten, zijn we begonnen met het ontwikkelen van meer en echte functionaliteiten, scherm-layouts 

en voorbeelden om je taal vooral te ondersteunen. 

Ondertussen is deze nieuwe versie al verzonden naar twee hoofdgebouw instellingen in uw land. 

Daarom zijn we zeer verheugd vandaag de eerste editie van onze nieuwe  

                           EXLS WOP CNC-NL software versie 2018  

aan te kondigen.                                                                                                                                                                                                                                                

Als een echt Nederlands-gebaseerde versie. 

Binnen deze nieuwe taalversie vindt u verschillende uitleg, instructies en panels in uw eigen taal. We 

hebben ook een aantal vertaalde voorbeelden opgenomen om uw en/of studenten behoeften te 

ondersteunen. 

Alle verbeteringen zijn ook gedekt in onze nieuwe Nederlandstalige Studentenversie van 10,2019. 

Enkele voorbeelden zijn de volgende:                                                                                                       

Vanwege het feit dat we gedwongen zijn onze relatie met de vorige distributiepartner DeltaCOM te 

sluiten, zijn we begonnen met het ontwikkelen van meer en echte functionaliteiten, scherm-layouts 

en voorbeelden om je taal vooral te ondersteunen. 

Abb. 1  - Heidenhain iTNC 530 Dialog 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 – Siemens S840D – V7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk menu Dialogen en help voorbeeld Cyclus CYCLUS210 

 

Bekijk menu Dialogen en help voorbeeld Cyclus CYCLE950 

 

 



Alle verbeteringen zijn ook gedekt in onze nieuwe Nederlandstalige Studentenversie  van 10,2019. 

 

Onze Studentenversie zal worden gedistribueerd onder de volgende voorwaarden:    

• Alleen de belangrijkste EXLS WOP releases versie 2018 zal worden ondersteund, omdat de 

taal/explenations ook deel uitmaken van de core database engine van de core software. 

• De im-/export van projecten – zoals in eerdere versies – wordt volledig ondersteund. 

• Een minimum van 10 gebruikerslicenties voor onze hoofd school-software als een pre-reqisite is 

vereist. 

• De basisovereenkomst met betrekking tot deze dienst zal ten minste een periode van 4 jaar als 

minimum dekken. 

• Duur van de geleverd-software – 12 maanden 

• Eenmalige vergoeding €750,--p.a. 

• Algemene voorwaarden 

 o betaling binnen 30 dagen 

 o verzending €9,95 

• BTW moet worden betaald uw lokale belastingautoriteiten zijn onderworpen aan lokale 

belastingregels. 

Zonder uw BTW-ID moeten we onze binnenlandse BTW toevoegen, d.w.z. 19%. Daarom is het 

essentieel om ons in uw bestelling te adviseren met uw NL TAX-ID om duplicatie te voorkomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NL Newsletter 

 

Due to the fact that we have been forced to close our relationship with the previous distribution 

partner DeltaCOM, NL we started to develop more and real functionalties, screen-layouts and 

examples to mainly support your language. 

In the meantime this new version has already been shipped to two main building institutions in your 

country. 

Therefore we are very pleased to announce today the first edition of our new  

EXLS WOP CNC-NL Software Version 2018 

as a truly Dutch-based version. 

Within these new language version you will find several explanations, instructions and panels in your 

home language. 

We also included several translated examples to support your and/ or students needs. 

All enhancements are also covered in our new Dutch Student version avilable from 10.2019. 

Some examples are as follows: 

Abb. 1  - Heidenhain iTNC 530 Dialog 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 – Siemens S840D – V7.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu View dialogs and help example Cycle CYCLE210 

 

 

View menu dialogs and help example Cycle CYCLE950 



Our Student version will be distributed under the following terms and conditions: 

 Only the main EXLS WOP Releases Version 2018 will be supported since the language/ 

explenations are also part of the core database engine of the Core Software. 

 The Im-/Export of projects – as in any previous versions – are fully supported. 

 A minimum of 10 User-Licenses for our main School-Software as a pre-reqisite is required. 

 The basic agreement concerning this service will at least cover a 4 Year-period as minimum. 

 Duration of the deliverd software – 12 month 

 One-time Fee € 750,-- p.a. 

 Terms and conditions 

o Payment within 30 Days 

o Shipment € 9,95 

 VAT must be paid favour your local tax authorities subject to local tax regulations. 

Without your VAT TAX-ID we have to add our domestic VAT i.e. 19%. Therefore it is essential to 

advice us in your order with your NL TAX-ID to avoid any duplication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


