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1. Algemene informatie

1.1 Introductie

Eenvoudig aansluiten van uw laptop of tablet op ieder modern werksta-
tion. Opladen van uw apparaten, aansluiten op ieder netwerk en twee 
monitoren. De USB-C-technologie van Link legt binnen enkele seconden 
een verbinding tussen uw laptop/tablet en randapparatuur, met slechts 
één kabel. 

1.2 Waarschuwingen voor algemeen gebruik

•	 Lees de afzonderlijke Link installatiehandleiding zorgvuldig door en 
maak uzelf vertrouwd met het product voor gebruik.

•	 Vermijd het gebruik van Link in extreem warme en koude omgevingen. 
Een veilig temperatuurbereik ligt tussen 5 °C - 35 °C).

•	 Vermijd het gebruik van Link in vochtige omgevingen. Vocht en con-
dens kan zich ophopen in het product en schade aan de elektrische 
componenten veroorzaken.

•	 Gebruik alleen de voedingsadapter die is meegeleverd met Link. Een 
overmatige of onvoldoende voeding kan resulteren in onstabiele pres-
taties of uitval van het apparaat.

•	 Voor optimale compatibiliteit, gebruik de Dataflex USB-C kabel

1.2.1 Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Alle onderstaande aanwijzingen m.b.t. de veiligheid 
dienen volledig en aandachtig te worden gelezen! Het niet volledig 
opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig persoon-
lijk letsel of materiële schade.

•	 Zorg dat andere gebruikers van het product ook toegang hebben 
tot deze handleiding om een veilig gebruik van het product te 
waarborgen.

•	 Indien het product na eerdere ingebruikname opnieuw wordt 
geïnstalleerd, dienen te allen tijde de Instructies opnieuw te worden 
geraadpleegd.

•	 Dringend wordt geadviseerd de installatie van dit product te laten 
uitvoeren door ervaren technici.

•	 Indien het product is bedoeld voor de montage van een ander product, 
bijvoorbeeld een monitor, computer of tablet, dienen tevens de 
montage-instructies geleverd bij dat andere product, nauwgezet te 
worden opgevolgd.

•	 Bij twijfel over de juiste wijze van installatie of bij een strijdigheid tus-
sen de installatie-instructies uit dit document en instructies geleverd 
bij  een andere product, dient het product niet te worden geïnstalleerd 
en/of in gebruik te worden genomen. Neem in dat geval contact op 
met de leverancier.

•	 Houd zowel het product als het verpakkingsmateriaal buiten het 
bereik van kinderen! Het product is uitgerust met kleine onderdelen, 
die kunnen worden ingeslikt en aldus dood door verstikking kunnen 
veroorzaken.

•	 Het is van groot belang dat alle draaibare / beweegbare (onderdelen) 
van het product ongehinderd kunnen bewegen.

•	 Hoewel het product met grootst mogelijke zorg is ontworpen en 
geproduceerd, is het risico dat lichaamsdelen zoals vingers bekneld 
raken, nimmer volledig uit te sluiten. Installeer en gebruik het product 
daarom altijd behoedzaam en zorgvuldig.



1.2.2 Installatie- en onderhoudsinstructies

•	 Deze algemene installatie- en onderhoudsinstructies zijn een aan-
vulling op de instructies zoals deze bij het product, bijvoorbeeld de 
installatiehandleiding, zijn geleverd en geen vervanging daarvan.

•	 Breng onder geen enkele omstandigheid wijzigingen aan aan het 
product; indien het product in de vorm waarin het is geleverd niet 
kan voldoen aan daaraan gestelde wensen of eisen, dient het niet in 
gebruik te worden genomen.

•	 Vóór het plaatsen moet de deugdelijkheid (toestand) van het 
oppervlak waar het product op, aan of tegen wordt geplaatst (dikte, 
stevigheid en stabiliteit) worden gecontroleerd.

•	 Kies de diameter en diepte van eventuele bevestigingsgaten zó, dat 
alle pluggen en schroeven probleemloos en stevig vastgezet kunnen 
worden. Controleer vóór het boren van de bevestigingsgaten, dat er 
geen elektriciteits-, water- of andere leidingen achter het bevesti-
gingsoppervlak langs lopen.

•	 Controleer regelmatig tijdens het gebruik of de schroefverbindingen 
van het gemonteerde product nog goed vastzitten op de ondergrond. 
Door veelvuldig bewegen kunnen deze verbindingen losraken.

•	 Indien de staat van het product, bijvoorbeeld door slijtage, zodanig 
is dat het product niet langer veilig kan worden gebruikt, dient het 
product buiten werking te worden gesteld en dient er zorg te worden 
gedragen dat het niet meer kan worden gebruikt, ook niet onbedoeld 
of onbewust door anderen.

•	 Let er bij beweegbare / verstelbare producten op, dat het gemonteerde 
product ongehinderd rond haar assenstelsel kan bewegen. 

•	 Aanwijzing voor het schoonmaken: gebruik geen bijtende of schurende 
middelen, maar alleen een vochtige doek.

1.3 Laptop check

Ga naar de Link productpagina op onze website om de Link Laptop 
check te raadplegen. Door middel van deze eenvoudige test kunt u 
controleren of uw apparaat 100% geschikt is voor gebruik in combinatie 
met Link.

www.dataflex-int.com/nl/link

1.4 Begripsomschrijvingen

Apparatuur:   Elektronisch apparaat zoals een laptop of ta-
blet die over een USB-C poort beschikt. 

Randapparatuur:  Elektronisch apparaat zoals een toetsenbord, 
muis of opslagmedium die alleen functioneren 
in samenwerking met uw apparatuur.

Weergaveapparatuur:  Een monitor (of beamer).

Link:   Viewlite USB-C docking station.

Full HD:   Resolutie weergaveapparaat van 1920 x 1080.

2K:  Resolutie weergaveapparaat van 2048 × 1080.

4K:  Resolutie weergaveapparaat van 4096 × 2160.

HighSpeed:  Datasnelheid van 480 Mbit/s.

SuperSpeed: Datasnelheid van 5 Gbit/s.

Tweevoudig 4K modus:  Schakelaar functie die de resolutie van uw 
weergaveapparatuur op maximaal tweevoudig 
4096x2160  zet. 

SuperSpeed modus:  Schakelaar functie die de datasnelheid van 
Link op SuperSpeed modus instelt.

Poort:   Voorziening voor het aansluiten van kabels / 
apparaten zodat overdracht gegevens, beeld-
informatie en stroom mogelijk is.

http://www.dataflex-int.com/nl/link


2. Beschrijving van de poorten
In het volgende overzicht kunt u zich vertrouwd maken met alle poorten 
op Link.

2.1 Voorzijde

2.2 Achterzijde

2.3 Zijkant

 

Poort Standaard Symbool Beschrijving Vermogen

1 USB Type-C 3.1 Gen 1

Verbindt uw apparatuur met Link. Via deze 
poort is de overdracht van gegevens, beeld-
informatie en stroom mogelijk.

Let op: Dataflex adviseert het gebruik van 
de Dataflex USB-C kabel om uw apparatuur 
met Link te verbinden. Hiermee verzekert u 
zich ervan dat u optimaal gebruik kan ma-
ken van de mogelijkheden die Link u biedt.

60W  
(20V x 3A)

2 USB Type-A 3.1 Gen 1

Verbindt uw randapparatuur met Link. Via 
deze poort is de overdracht van gegevens en 
stroom mogelijk.

Biedt SuperSpeed ondersteuning. 

10W  
(5V x 2.1A)

3 USB Type-A 2.0

Verbindt uw randapparatuur met Link. Via 
deze poort is de overdracht van gegevens en 
stroom mogelijk.

Biedt HighSpeed ondersteuning. 

2,5W   
(5V x 0.5A)

4 Netwerkcon-
nector

RJ-45 Verbindt Link met een netwerk of internet 
via een ethernet kabel. 

5

Tweevoudig 
4K/Super-
Speed-scha-
kelaar

Maakt het mogelijk om te schakelen tussen 
verschillende modi. Deze schakelaar heeft 
effect op de maximale schermresolutie, 
beeldverversingssnelheid, USB- en Ethernet-
snelheid.

Zie: 4.1 De gewenste modus kiezen voor 
meer informatie.

Let op: Na het omschakelen is het van 
belang dat het apparaat opnieuw wordt 
aangesloten met de USB-C kabel.

6 HDMI 1.4
Verbindt maximaal twee weergaveappara-
ten met Link.

7 Voeding DC Sluit Link aan op het stroomnet via de bijge-
leverde adapter en kabel.

90W  
(24V x 3,75A)

8 Beveiliging Kensing-
ton

Ruimte voor bevestiging van een Kensington 
slot ter beveiliging van Link tegen diefstal. 

Let op: slot niet meegeleverd.

2

3 5 6 7

1

8

4



3.Voor gebruik
Voordat u Link in gebruik neemt, controleer of uw apparaat op het 
moment van in gebruik nemen aan de volgende voorwaarden voldoen:

Uw apparaat – Processor: Voor optimale prestaties gebruikt u Link met 
een apparaat voorzien van een Intel Kaby lake processor 7e generatie of 
nieuwer. Raadpleeg de specificaties van uw apparaat voor informatie.

Uw apparaat – USB-C poort: Controleer of uw apparaat voorzien is van 
een USB Type-C poort. Zonder deze poort kunt u geen gebruik maken 
van de functionaliteiten van Link.

Uw apparaat – Bios: Zorg ervoor dat de Bios van uw apparaat is 
bijgewerkt met de laatste updates. Raadpleeg de specificaties van uw 
apparaat voor informatie.

Uw apparaat – Besturingssysteem: Zorg ervoor dat uw besturingssys-
teem is bijgewerkt met de laatste updates. Raadpleeg de specificaties 
van uw apparaat voor informatie.

4. Link in gebruik nemen
Link werkt zeer intuïtief. Om er toch zeker van te zijn dat u optimaal 
gebruik maakt van de mogelijkheden van Link, raden wij u aan bij eerste 
gebruik dit hoofdstuk compleet te doorlopen.

4.1 De gewenste modus kiezen

Met de Tweevoudig 4K/SuperSpeed-schakelaar (zie: tabel. 2.2) biedt 
Link de mogelijkheid van twee verschillende modi gebruik te maken. 
Hierdoor kunt u zelf bepalen of u gebruik wilt maken van de hoogste 
USB en Ethernet snelheden óf dat u liever gebruik maakt van de hoogste 
schermresoluties.

Tweevoudig 4K modus: Wanneer de schakelaar ingesteld staat op 
tweevoudig 4K  ondersteunt Link twee weergaveapparaten op 4K 
schermresolutie, met een max. USB snelheid van 480 Mbit/s.

Superspeed modus: Wanneer de schakelaar ingesteld staat op 
SuperSpeed  ondersteunt Link max. één weergaveapparaat op 4K 
schermresolutie of twee weergaveapparaten op 2K schermresolutie, 
met een max. USB snelheid van 5 Gbit/s.

Voor een overzicht van mogelijke resoluties en bijbehorende snelheden, 
zie de tabel hieronder. 



4.2 Een weergaveapparaat aansluiten

U kunt één of twee weergaveapparaten met Link verbinden via de twee 
HDMI-poorten (zie: tabel. 2.2) aan de achterzijde van Link. 

Let op: wanneer uw weergaveapparatuur niet voorzien is van een HDMI 
aansluiting, kunt u gemakkelijk uw VGA, DVI of displayport aansluiting 
converteren naar HDMI.

Raadpleeg het hoofdstuk 4.1 De gewenste modus kiezen voor 
schermresolutiemogelijkheden.

4.3 Netwerk aansluiten

U kunt Link verbinden met een netwerk of internet via de RJ-45 Gigabit 
ethernetpoort (Zie: tabel. 2.2) aan de achterzijde van Link. 

Let op: Maak gebruik van een CAT5 of nieuwere ethernet kabel met RJ45 
aansluiting om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkhe-
den van Link.

4.4 USB 2.0-randapparatuur aansluiten

U kunt randapparatuur met Link verbinden via de twee USB 2.0-poorten 
(zie: tabel. 2.2) aan de achterzijde van Link. De USB 2.0-poorten onder-
steunen HighSpeed snelheden en een vermogen van 2,5 watt.

Let op: Zorg dat de randapparatuur compatibel is met de vermogens-
specificaties van Link. 

Aantal externe 
weergaveapparaten 

Modus Max. resolutie Max. beeld-
verversing

Max. USB 
snelheid

Max. Ether-
net snelheid

1
SuperSpeed

 

1920 x 1200 60 Hz

5 Gbit/s 1 Gbit/s2048 x 1536 60 Hz

4096 x 2160 30 Hz

1
Tweevoudig 4K

 

1920 x 1200 60 Hz

480 Mbit/s 100 Mbit/s2048 x 1536 60 Hz

4096 x 2160 60 Hz

2
SuperSpeed

 

1920 x 1200 60 Hz
5 Gbit/s 1 Gbit/s

2048 x 1536 30 Hz

2
Tweevoudig 4K

 

1920 x 1200 60 Hz

480 Mbit/s 100 Mbit/s2048 x 1536 60 Hz

4096 x 2160 30 Hz
 
Om de schermresolutie van uw weergaveapparaat te controleren en 
aan te passen via het besturingssysteem van uw apparaat, zie: 4.9 
Weergaveapparatuur configureren.

Let op: Controleer de specificaties van uw weergaveapparaten en uw 
apparaat. Maximale schermresolutie en USB- / Ethernetsnelheden kun-
nen deze specificaties nooit overschrijden.

Let op: Bent u in het bezit van twee 4K weergaveapparaten, stel Link 
dan in op de Tweevoudig 4K modus en nooit op SuperSpeed modus. In 
SuperSpeed modus zullen beperkingen in het besturingssysteem van uw 
apparaat ervoor zorgen dat deze niet functioneert. Dit is te verhelpen 
door het apparaat los te koppelen, om te schakelen naar tweevoudig 4K 
modus en het apparaat weer te verbinden met Link 



4.8 Beveiliging aansluiten

Het is mogelijk Link met behulp van een Kensington slot (niet mee-
geleverd) aan uw bureau te bevestigen (Zie: tabel 2.3). Raadpleeg de 
handleiding van het slot voor meer informatie.

4.9 Weergaveapparatuur configureren

Het is mogelijk om de door u aangesloten weergaveapparatuur te 
configureren in het besturingssysteem van uw apparaat. In deze 
handleiding vindt u globale instructies voor de 2 meest voorkomende 
besturingssystemen. 

4.9.1 Windows

Gebruik Windows voor het configureren van de weergave van één of 
twee weergaveapparaten die op Link zijn aangesloten. 

Klik met de rechter muisknop op het bureaublad en selecteer schermre-
solutie (Windows 10: beeldscherminstellingen).

Selecteer in dit venster de gewenste resoluties.

U heeft 3 opties om uw schermen te configureren:

1) Een extern weergaveapparaat als hoofdbeeldscherm 
instellen.

2) Externe weergaveapparaten als uitbreiding van het hoofd-
beeldscherm instellen (beeldschermen uitbreiden). 

3) Externe weergaveapparaat als duplicaat van het hoofd-
beeldscherm instellen (beeldschermen dupliceren).

Tip: U kunt de beeldscherminstellingen ook openen door op de toetsen 
Windows+P  te drukken.

4.5 USB 3.1-randapparatuur aansluiten

U kunt randapparatuur met Link verbinden via de twee USB 3.1-poorten 
(zie: tabel. 2.1) aan de voorzijde van Link. De USB 3.1-poorten onder-
steunen SuperSpeed snelheden en een vermogen van 10 watt.

Let op: Zorg dat de randapparatuur compatibel is met de vermogens-
specificaties van Link. 

4.6 Stroomtoevoer aansluiten

Gebruik de bijgeleverde adapter en kabel om Link van stroom te voorzien 
(zie: tabel 2.2). Link schakelt automatisch in (op stand-by) op het 
moment dat deze op het stroomnet aangesloten is. U kunt Link volledig 
uitschakelen door deze weer los te koppelen van het stroomnet.  

4.7 Apparaat aansluiten

U kunt uw apparatuur met Link verbinden via de USB-C-poort (zie: 
tabel. 2.1) aan de voorzijde van Link. Uw apparaat maakt nu gebruik 
van alle mogelijkheden van Link.

Aansluiten en loskoppelen: Het apparaat kan worden aangesloten op 
Link of worden losgekoppeld van Link, ongeacht of Link en het appa-
raat aan of uit is. 

Let op: Niet alle USB-C kabels ondersteunen de ‘USB 3.1 gen1’ standaard. 
Het is mogelijk dat deze kabels geen gegevens, beeldinformatie en 
stroomoverdracht  ondersteunen. Dataflex adviseert daarom het gebruik 
van de Dataflex USB-C kabel (58.083) om uw apparaat met Link te 
verbinden. Hiermee verzekert u zich ervan dat u optimaal gebruik kan 
maken van de mogelijkheden die Link u biedt in combinatie met uw 
apparaat. 



5. Technische ondersteuning en garantie

5.1 Troubleshoot

5.1.1 Algemene problemen bij gebruik en aansluiting

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De poorten van Link 
werken niet.

Link is niet aangesloten op het 
stroomnet.

Sluit de bijgeleverde adapter en snoer aan op 
Link en op een stopcontact. 

Link is niet correct verbonden 
met het apparaat.

Koppel de USB-C-kabel los van het apparaat en 
sluit deze vervolgens weer aan.

Een USB-poort op Link 
is uitgeschakeld.

Het USB-apparaat dat is aange-
sloten op de poort, is mogelijk 
niet compatibel met de vermo-
gensspecificaties van Link.

Ga als volgt te werk om de poort weer in te 
schakelen:

Koppel de adapter en snoer los van Link en sluit 
het weer aan.

– of –

Koppel het USB-apparaat van het Link los en 
sluit deze vervolgens weer aan.

Gebruik een apparaat die compatibel is met Link 
of kies een andere poort die wel compatibel is 
met de vermogensspecificaties van uw apparaat 
(zie tabel 2.1 en 2.2)

De USB-C ingang heeft 
een trage verbinding.

De tweevoudig 4K/Super-
Speed-schakelaar staat niet in 
de juiste stand.

Controleer of u de schakelaar aan de achterzijde 
van Link (Zie: tabel 2.2) ingesteld heeft op twee-
voudig 4K of SuperSpeed. Wijzig deze schakelaar 
naar SuperSpeed voor 5Gbit/s snelheid. 

(zie: 4.1 De gewenste modus kiezen).

4.9.2 macOS

Gebruik macOS voor het configureren van de weergave van één weerga-
veapparaat die op Link is aangesloten. 

Kies in het Apple-menu de optie Systeemvoorkeuren en selec-
teer vervolgens het tabblad Beeldschermen. Selecteer in dit 
venster de gewenste resolutie van het weergaveapparaat. Klik 
op het tabblad Rangschikking en zorg ervoor dat het aankruis 
vak ‘Schakel synchrone weergave in’ niet is geselecteerd als u 
het beeldscherm niet wilt dupliceren.

Op het externe weergaveapparaat verschijnt een venster met de bijbe-
horende aparte instellingen.



5.2 Specificaties

5.2.1 Afmetingen en gewicht

Breedte: 315 mm (12,4 inches) 
Diepte: 110 mm (4,3 inches) 
Hoogte: 32 mm ( 1,3 inches) 
Gewicht: 0,5 kg ( 1,1 lb)

5.2.2 Interface

1x USB 3.1 Gen 1 Type-C 
2x USB 3.1 Gen 1 Type-A 
2x USB 2.0 Type-A 
2x HDMI 
1x Gigabit Ethernet

5.2.3 Voeding

AC input :100V-240V  
DC output: 24V/3,75A, 90W

5.2.4 Energieverbruik

Stand-by: 2W 
Aan: max. 90W

5.2.5 Systeemeisen 

Windows 10 en nieuwer 
Apple macOS Versie 10.12 (Sierra) 
en nieuwer 

5.2.6 Omgeving

Gebruikstemperatuur en 
luchtvochtigheid: 
• 0°C ... +40°C 
• 20 ... 80% Relatieve voch-

tigheid, zonder condensatie 
(standaard)

Opslagtemperatuur en 
luchtvochtigheid:
• 10... 90% Relatieve vochtigheid, 

zonder condensatie
• -15°C ... +50°C  

Maximale hoogte:
• In gebruik: 2.000m
• In opslag: 12.000m (Vliegtuig)

5.2.7 Certificering

CE:
•	 2014/35/EU: CE-markering 

laagspanningsmateriaal
•	 2014/30/EU: CE-markering elek-

tromagnetische compatibiliteit

USB compliance testing:
•	 USB Type-C
•	 USB PD (Power delivery)
•	 USB superspeed HUB
•	 DisplayPort Alt Mode for USB 

type-C compliance test.

HDMI 1.4 en Ethernet:
•	 HDMI Source PHY Electrical 
•	 Gigabit Ethernet PHY Electrical 

(1000BaseT)

5.1.2 Problemen met video/audio

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Lettertypen en andere 
tekens worden groot 
weergegeven op de 
externe weergaveap-
paraten.

De schermresolutie is niet juist 
geconfigureerd. 

Stel een schermresolutie in die gelijk is aan of 
lager is dan de maximale limiet (zie: 4.9 Weer-
gaveapparatuur configureren).

 

De letters op het exter-
ne weergaveapparaat 
zijn te klein.

De instellingen van de scherm-
resolutie van het besturingssys-
teem staan standaard op 100%

Pas de tekstgrootte aan op uw apparaat.

Windows:  Ga naar Configuratiescherm>Beeld-
scherm om tekstgrootte aan te passen.

macOS:  Ga naar Systeemvoorkeuren > Beeld-
schermen om de tekstgrootte aan te passen

Het gekoppelde weer-
gaveapparaat toont 
een zwart scherm.

De drivers of bios zijn verouderd. Zorg dat uw drivers en bios up to date zijn met 
de software van de fabrikant van uw apparaat. 
(Zie: 3.Voor gebruik) 

De USB-C kabel ondersteunt 
geen beeld.

Gebruik de Dataflex USB-C kabel (58.083).

Beeldsoftware herkent extern 
weergaveapparaat niet 

Zorg dat uw beeldsoftware up to date is met de 
software van de fabrikant van uw apparaat. 
(Zie: 3.Voor gebruik)

U heeft geen Kaby Lake (gene-
ratie 7) processor of hoger. 

Zie hoofdstuk 1.3 laptopcheck

De externe weergave-
apparaten geven niet 
de gewenste resolutie 
weer.

De tweevoudig 4K/Super-
Speed-schakelaar staat niet in 
de juiste stand.

Controleer of u de schakelaar aan de achterzijde 
van Link (Zie: tabel 2.2) ingesteld heeft op twee-
voudig 4K of SuperSpeed. 

(zie: 4.1 De gewenste modus kiezen).

De schermresolutie is niet juist 
geconfigureerd.

Stel een schermresolutie in die gelijk is aan of 
lager is dan de maximale limiet (zie: 4.9 Weer-
gaveapparatuur configureren).

Het geluid word niet 
via een weergaveap-
paraat afgespeeld

Uw HDMI kabel voldoet niet aan 
de benodigde standaard.

Gebruik gecertificeerde HDMI 1.4 kabels. 



5.3 Garantieinformatie

Dit document bevat belangrijke informatie over 
het product en dient geheel te worden gelezen 
voordat het product verder wordt uitgepakt, 
geïnstalleerd of in gebruik genomen. Het niet 
volledig opvolgen van de aanwijzingen in dit 
document kan leiden tot ernstig persoonlijk 
letsel of materiële schade.

Garantievoorwaarden

De garantie houdt uitsluitend in dat DFX elk 
product, dat gedurende 2 jaar na aankoop 
ophoudt met functioneren, naar haar keuze 
kosteloos zal vervangen met een gelijkwaardig 
product of herstellen (‘de garantie’).

De garantie vervalt indien (i) het defect een 
gevolg blijkt van grote nalatigheid of een 
gebruikswijze, waarvoor het product niet was 
bedoeld, (ii) op verzoek van DFX geen bewijs 
van aankoop kan worden overgelegd of (iii) 
blijkt dat de Garantie, veiligheids-, installatie- 
en gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

De garantie is beperkt tot uitsluitend het voor-
noemde. Uitdrukkelijk mag de garantie niet 
worden geïnterpreteerd als de aanvaarding van 
enige aansprakelijkheid van DFX die volgens de 
vigerende wet- en regelgeving niet bestaat.

5.4 Contact

Contactgegevens 
support@dataflex-int.com 
www.dataflex-int.com/nl/link/FAQ

mailto:support@dataflex-int.com
http://www.dataflex-int.com/nl/link/FAQ

