SNEL EN FOUTLOOS
WERKEN
De Measure’App is dé inmeet applicatie voor de interieurbranche. Met M’App kunt u op locatie bij de klant opdrachten inmeten of nameten met een digitale afstandsmeter.

MEASURE’APP
Onmisbaar voor de inmeter
Met de Measure’App kunt u op locatie
bij de klant uw opdrachten inmeten of
nameten met een digitale afstandsmeter. De metingen worden automatisch
gesynchroniseerd met WoonTotaal.
Inmeten
U kiest de inmeet methode en
meet vervolgens met een digitale
afstandsmeter de afmetingen. De
digitale afstandsmeter stuurt direct
na het meten van een zijde de maat
door naar M’App waar deze wordt
opgeslagen. M’App begeleidt u door
het hele proces, zodat u niets over het
hoofd ziet. De ingemeten opdrachten
worden, indien gewenst, gesynchroniseerd met WoonTotaal in uw bedrijf.
Nameten
Vanuit WoonTotaal kan een opdracht worden ‘klaargezet’ voor de
monteur of stoffeerder. Deze kan de
klaargezette opdrachten vervolgens
op locatie bij de klant oproepen op
iedere tablet of smartphone. Vervolgens meet hij de opgegeven afmetingen na en voorziet de opdracht van
eventuele foto’s en notities. Nadat de
afmetingen zijn opgenomen wordt de
opdracht weer ‘teruggezet’ in Woon-

Totaal. Zo bent u altijd verzekerd van
de juiste raam afmetingen.
M’App is direct gebruiksklaar. Indien gewenst zijn vrijwel alle meetmethodes en werkwijzen persoonlijk
aanpasbaar naar uw eigen wensen en
gebruiken.
Voordelen
• Efﬁciënt en foutloos werken
• Voor Raamdecoratie
• Koppeling met bluetooth laser-

•
•

meters
Synchronisatie met WoonTotaal
Stand-alone bruikbaar

Technische speciﬁcaties
• Geschikt voor tablet en mobile
devices
• Werkt op iOS, Android en
Windows
Meer informatie?
Neem contact op via info@sieval.com
of 088 12 67 000 voor meer informatie of ga naar www.woontotaal.nl.

Aanbevolen Bluetooth–
apparaten:
• Leica Disto 110
• Leica Disto D510
• Leica Disto D810 Touch
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