
MESSETILBUD
Try and buy

DIAP samler data op fra både PLC'er,  
sensorer og robotter og er kompatibel  

med alle gængse protokoller.

•  Ved du hvorfor din  
linje stopper?

•  Er du klar over, hvor  
stort dit strømforbrug  
i produktionen er?

•  Kender du effektiviteten  
af dine maskiner?

MED DIAP KAN DU 
•  Registrere stoptider og -årsager
• Måle og sammenligne OEE digitalt
• Få en alarm, før der opstår fejl
• Overvåge din produktion i realtid
• Planlægge vedligehold mere effektivt

LIGE NU FÅR DU  
• 3 måneder med DIAP – vi hjælper dig i gang, 

så du kan prøve DIAP i din produktion.  
Efter de 3 måneder er det op til dig, om  
du vil fortsætte. 

Med DIAP kan du digitalisere din produktion helt  
enkelt. Du får hardware, software og sikker lagring  
af data i skyen. Alt samlet i én pakke. 

Aftale om try and buy-periode
Som kunde binder du dig til en prøveperiode på 3 måneder med DIAP. Ved misvedlige-
holdelse af den indgående aftale, herunder udeblivelse fra møder, manglende opfølg-
ning mv., vil Data Intelligence opkræve et gebyr svarende til installationsomkostningerne.

 
Underskrift Underskrift 
Data Intelligence  Kunde 

Betingelser
Kampagnen løber fra 01-10-2021 til og med 31.10.2021. Op til 2 stk. DIAP pr. kunde. Licenser, installationsomkost-

ninger og gateway betales efter endt testperiode. Det er et krav, at der afsættes ressourcer til løbende opfølgning, 
endvidere at deltage i et statusmøde min. hver 14. dag for at sikre fremdrift i testen. Bemærk, at licensgebyret er 

et årligt gebyr. Licenser bliver fornyet automatisk, medmindre de bliver opsagt senest 2 mdr. før udløb. 
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DIAP PRICE LIST
Hardware & Applications

DIAP HARDWARE
Item no. Description  Price (DKK)

50186 DIAP gateway 11,500

DIAP APLICATIONS (Yearly license fee) 
Real-time – OEE / Predictive Maintenance – Remote Access

Item no. Description  Price (DKK)

50244 1 x license 18,750

50244 2 x license 22,500

50244 3 x license 26,250

50244 4 x license 30,000

50244 5 x license 33,750

50244 10 x license 46,250

50244 20 x license 50,000

50244 50 x license 100,000

50244 100 x license 125,000

50244 200 x license 187,600

INSTALLATION & SERVICE
Item no. Description  Price (DKK)

50209 DIAP onsite installation 8,000

50229 DIAP configuration and training (remote ) 12,000


