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Nieuwsbrief

DOHSBase Compare verder vergroot in update 2011-02
In de onderstaande tabel staat het verloop van een groot aantal gegevens die de ontwikkeling van
DOHSBase (Standard-versie) in de loop der jaren weergeeft (let op de schaal aan de linkerzijde is
exponentieel). De versies NL-Xtend en EU-Xtend hebben deze uitbreidingen uiteraard ook.

Aanbieding: Gratis een half jaar NL-/EU-Xtend bij upgrade
Als het werken met de Xtendversie u de afgelopen periode
goed is bevallen, is het te overwegen om de overstap te ma-

ken van de Standard-versie aar
de Xtend-versie.
Om deze overstap voor u aantrekkelijk te maken bieden wij u

gratis een half jaar NL-/EUXtend voor de prijs van NL
Standard, indien u voor 1 december 2011 kiest voor de up-
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grade van Standard naar NLXtend of EU-Xtend.

voor de helft van het abonnementsjaar.

Meer informatie over de verschillend tussen de versies staat
op de achterzijde van deze
Nieuwsbrief. De korting geldt

Neem contact op met de administratie door een mail te sturen
naar admin@dohsbase.nl voor
een praktische uitwerking van
deze aanbieding voor uw abon-

nement. Natuurlijk ontvangt bij
het afsluiten van een upgrade
ook de bijbehorende Xtendversie update 2011-02, zodat u
direct aan de slag kunt met de
uitgebreide versie van DOHSBase Compare.

Verschilllende versies van DOHSBase Compare
DOHSBase heeft in het afgelopen jaar 3 verschillende versies
ontwikkeld die ieder een eigen
toepassingsgebied hebben: NLStandard, NL-Xtend en EUXtend.
De aloude versie, gericht op de
Nederlandse situatie, is hernoemd tot de versie NLStandard. In deze versie is de
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door de SER ontwikkelde hiërarchie voor het gebruik van
grenswaarden leidend voor het
presenteren van relevante
grenswaarden.
De versie NL-Xtend heeft dezelfde SER-hiërarchie voor
grenswaarden als de versie NLStandard, alleen is database
van stoffen veel groter.

In de Europese versie (EUXtend) is de Europese grenswaarden hiërarchie leidend.
Hierin wordt gewerkt met bindende (= Binding Occupational
Exposure Limit Values) en met
indicatieve grenswaarden (= Indicative Occupational Exposure
Limit Values).

NL-Standard

NL-Xtend

EU-Xtend

Health Based Dutch
Ca. 4.600
Ca. 23.600
Yes

Health Based Dutch
Ca. 172.000
Ca. 216.000
Yes

Health Based European
Ca. 172.000
Ca. 216.000
No

Dutch (standard), English,
German, French, Norwegian, Spanish
Dutch + English
Yes
Yes
Yes
Yes (of ca. 3.000 substances)
Yes

Dutch (standard), English,
German, French, Norwegian, Spanish
Dutch + English
Yes
Yes
Yes
Yes (of ca. 47.000 substances!)
Yes

English (standard), Dutch,
German, French, Norwegian, Spanish
English
Yes
Yes
Yes
Yes (of ca. 47.000 substances!)
Yes

Yes

Yes

Yes

When you only need information on substances
with OEL information in a
Dutch environment

For professionals working in
a Dutch environment; with
information about far more
substances

For professionals working in
a international environment
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€ 240,00
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