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 CalcMaster® software gebruikers demonstratie 
Wij willen op al uw vragen een antwoord geven ! 

 

 
Ondernemers advisering en Productkosten optimalisering 

Project- matrijs-, spuitgiet- en productkosten ondersteuning  
voor een kunststof spuitgietproduct 

  U bespaart zeer veel tijd, met de calculatie van een spuitgietproduct 

CalcMaster software 
is een interactieve  

software voor een directe  
relatie tussen het:  

 
Product ontwerp  

de  
Matrijskosten  

de 
Matrijsafmetingen 

de  
Spuitgietdata  

de 
Selectie van de  

Spuitgietmachine 
de 

Economisch aantal holtes 
en de  

Productprijs. 

Discussie grondslagen 
voor  

commerciële  en  technische  
medewerkers 

CalcMaster software  
Internet demonstratie 

met TEAMS 

Wij bieden u een Internet Microsoft Teams 
  CalcMaster- demonstratie aan. 

 

We willen uw eigen normale 
spuitgietproducten gebruiken voor   

deze demonstratie voor de totale calculatie. 
 

De demonstratie duurt ongeveer 40-60 minuten. 
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CalcMaster® software gebruikers demonstratie 
Calculatie van uw eigen spuitgietproducten. 

 
Ons voortstel is om met de CalcMaster demonstratie te starten met ons product Wandcontact doos. 

 
Calculatie maken van uw eigen spuitgiet producten. 
Wij kunnen uw vragen beantwoorden aan de hand van de calculatie van uw eigen spuitgietproducten. Voor 
meer specifieke vragen willen wij een antwoord geven, wij zullen dit Stap voor Stap met u behandelen.  
Een CalcMaster software demonstratie via Internet met de Teamviewer software. 
Wij kunnen deze demonstratie met u starten van 8.00 tot 18.00 uur. 
Wij gebruiken hiervoor de  de Teams software. 
Via een toegestuurde “ Link “  zou u direct kunnen meekijken op ons PC scherm 
 
De calculatie van uw eigen spuitgietproducten. 
Voorbereidingen van de gegevens van uw eigen spuitgietproducten. 
Hiervoor hebben wij  ongeveer 4 van uw eigen spuitgietproducten nodig welke u zou willen calculeren. U 
heeft hiervoor nodig een goede product STL file van maximaal 10 MB welke wij goed kunnen inlezen in de 
CalcMaster - I-Know Moulding 3D software. Test deze STL product files even ofdat wij deze wel juist ma-
nier kunnen benutten. 
 
Informaties welke wij nodig hebben voor de CalcMaster software demonstratie. 
U stuurt ons de gevraagde informatie per email voor de aanvang van de demonstratie toe. Ook wij moeten 
ons goed voorbereiden voor de training. Wij willen alle product gegevens goed voorbereiden zodat wij geen 
extra tijd verliezen tijdens de demonstratie. 
 
Indien mogelijk zouden wij graag van u de volgende gegevens van de spuitgietproducten 
willen ontvangen. 
1- Product STL file van ieder product. 
 Als u geen goede STL file voorhanden heeft dan kunt u ons een STEP file sturen. 
2- Kunststof type van het product 
3- Hoeveel holtes heeft iedere matrijs. 
 
Voordat wij met de demonstratie starten, belt u ons even kort via: 0344-61 61 61 
Als wij een juiste Teamviewer of Teams verbinding hebben dan hebben wij geen telefoon verbinding 
nodig. U heeft hiervoor nodig een Notebook of PC met luidsprekers en microfoon. 
U kunt ook een gebruiken een koptelefoon met microfoon met een USB aansluiting.  
 
Wij sturen u de internet koppeling voor Microsoft Teams per email toe. 
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Product design 
Beoordelen met de CalcMaster software 

 Met het ontwerpen van een nieuw spuitgietproduct. 
gebruik dan de CalcMaster-software. 

Beoordeel direct het product en matrijsontwerp, 
Hierna kunt u de matrijs- en productprijs berekenen. 
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CalcMaster® advisering en calculatie software 
Matrijs- en product calculatie zeer eenvoudig gemaakt 
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Tijdens het  
ontwerpen van het 

product 
heeft u de mogelijk-

heid om 
op een eenvoudige 

manier direct 
de  

matrijsprijs 
en de  

productprijs 
te berekenen 

met de 
CalcMaster software 

 
En dan evenuele  
correcties op het 
cntwerp aan te 

brengen. 
 

U wil toch een  
goedkope 

productprijs 
van uw  

ontwerp ? 
 

Gebuik dus de 
CalcMaster software 
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CalcMaster

Spuitgiet software voor optimalisatie en 
calculatie voor een spuitgietprodct 

Project-  Matrijs- en Product calculatie zeer eenvoudig gemaakt 
De compleeste advisering en calculatie software voor de spuitgietindustrie. 

 CalcMaster Modules 
 

 - CalcMaster -  i-Know Moulding 3D software 
  I-know Moulding werkt met het STL CAD-files formaat.    

 Met 3D matrijsplaten overzicht. Matrijsdeling in 3D op het PC scherm. 
  Automatische parameter overzetting voor een snelle matrijs calculatie. 
  Een directe calculatie van de totale matrijsprijs is nu mogelijk. 

 

 - CalcMaster Matrijsafmetingen 
  Van 1 tot 96 voudige matrijzen. 
  Calculeert van alle matrijsplaten de afmetingen. 
  U kunt u eigen staaltypes kiezen per matrijsplaat. 
 

 - CalcMaster Spuitgietmachine Selectie 
  Na de calculatie van de CalcMaster Menu’s 1 - 2 - 3 en 4 
  kiest deze module automatisch de juiste spuitgietmachine. 

De Standaard CalcMaster software 
berekent snel voor u: 
•  Matrijsprijzen 

•  Gedetailleerde matrijsuren 

•  Matrijsafmetingen 

•  Spuitgietgegevens 

•  Spuitmachine selectie 

•  Economische voudigeheid matrijs 

•  Volledige kosteprijs product 

•  Gespecificeerde matrijsaanvraag 

•  Gespecificeerde matrijsofferte 

•  Uitprinten van de totale calculatie 

•  12 Talen 

•  Matrijzenmaker gebruikers profile 

Het Optional CalcMaster deel voor  
Matrijs- en Spuitgiet software berekent  
snel voor u: 

 

•  2 Komponenten in 2 caviteiten 

•  2 Komponenten in 1 caviteit 

•  Links- en Rechts Product 

•  Etagen matrijs 

•  Softtools matrijs 

•  1+1 Product in de matrijs 
 

•  U kunt alle gecalculeerde daten sturen 
naar een automotive Excel sheet 

•  Leveringskosten gegevens sheet 

•  Helpteksten met F1 Buton 

•  Help PDF voor ieder Menu. 
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De Professionele CalcMaster software is de Standaard + Optional CalcMaster deel 
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CalcMaster®   
Advisering en calculatie software      

Als gesprekspartner aan tafel bij de advisering voor de: 
Productdesigner - Matrijzenmaker - Spuitgieter 

Inkoop - Verkoop en Management. 

Beoordeel het productontwerp en de 
matrijsholte + kern in 3D software. 

Calculatie van de complete matrijsprijs 

Calculatie van alle spuitgietgegevens 

Calculatie van de complete productprijs 
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CalcMaster® software 
is een interactieve  

software voor  
een directe  

relatie tussen het:  
 

Product ontwerp + 
Matrijsplaten in 3D 

beoordelen 
de  

Matrijskosten  
de 

Matrijsafmetingen 
de  

Spuitgietdata  
de 

Economisch  
aantal holtes 

de 
Selectie van de  

spuitgietmachine 
en de  

Productprijs. 
 

CalcMaster® software 
Innovatieve advisering  
en  calculatie software 


