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HOS-HOMESERVICE –
S NÁMI NALEZNETE SPRÁVNÉ ROZMĚRY



HOS-HOLZSERVICE –
O NÁS…

POS POLSTERSERVICE GmbH

služby v oblasti čalouněného nábytku už 27 let

více než 200 servisních techniků v 8 evropských zemích => vedoucí firma v tomto odvětví služeb

opravy přímo u zákazníků, renovace, zpracování reklamací a vytváření odborných posudků pro 

pojišťovnu u čalouněných dílů jakéhokoliv druhu

denně více než 1000 návštěv zákazníků



HOS HOLZSERVICE –
O NÁS…

HOS HOLZSERVICE GmbH

založena v roce 2009

➔ digitální 3D zaměření místnosti pro kuchyně a obytné místnosti

➔ poprvé představeno veřejnosti na LivingKitchen v rámci IMM Cologne 2011

➔ aktuálně nasazeno 80 techniků pro oblast zaměřování v rámci Německa i hraničních oblastí 

➔ Švýcarska a Francie

těžiště činnosti:

2012 bylo realizováno 35.000 zaměření

2013 bude realizováno cca 60.000 zaměření



HOS HOLZSERVICE –
O NÁS…

Rieger Gruppe

Flamme Möbel GmbH

Grimm Küche & Wohnen GmbH

Hofmeister GmbH

Möbel Martin GmbH & Co. KG

MHK-Partnerhäuser

Reddy Küchen

PLANA Küchenland



3D ZAMĚŘENÍ
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

Kompletní zaměření místnosti obsahuje

rozměry místnosti

instalace

překážky

Zaměření lze provádět…

v místnostech s nábytkem (např. obsahujících ještě starou kuchyň)

v prázdných místnostech

u namontované kuchyně – zaměření pracovních desek



3D ZAMĚŘENÍ
REALIZACE ZAKÁZEK

Realizace od zadání zakázky až po dodání naměřených dat

Zadání 
zakázky

Sjednání 
termínu

Návštěva /
Zaměření

Dodání dat

Plánování Objednávka MontážØ 7 pracovních dnů

HOS je dostupná více cestami. Realizace zakázek probíhá obzvlášť rychle a nekomplikovaně.

Po realizaci zaměření proběhne dodání naměřených dat přes internet / e-mailem ve formě PDF souborů nebo přímo formou 
datových vět – přes rozhraní – pro Váš plánovací systém CARAT

Zadání zakázek faxem nebo e-mailem

Zadání online na internetu

Zadání přes online-rozhraní z plánovacího systému



HOS Homeservice GmbH • Mühlenpfad 2 • D-53547 Hausen

Sjednání termínu přes HOS

Návštěva u zákazníka

Doručení dat ze zaměření zadavateli zakázky
(jeden den po naší návštěvě u zákazníka)

HOS HOMESERVICE –
REALIZACE ZAKÁZEK
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3D ZAMĚŘENÍ
PODROBNÁ ZPRÁVA od HOS

Od HOS obdržíte navíc podrobnou zprávu z návštěvy u zákazníka včetně fotodokumentace

Na konci podrobné zprávy naleznete v 
příloze PDF soubor!
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

3D-Náhled
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

3D-pohled shora
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Podlaha
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Výška pracovní desky odpovídá rozměrům místnosti ve výšce cca 90 cm
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Stěna 1
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Fotografie ke stěně 1
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Stěna 2
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Fotografie ke stěně 2
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Stěna 3
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Fotografie ke stěně 3
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Stěna 4
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Fotografie ke stěně 4
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Rozměry místnosti ve výšce stropu cca 230 cm
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Rozměry místnosti ve výšce pracovní desky cca 90cm /
Rozměry místnosti ve výšce stropu cca 230 cm

Položením vrstev na sebe bychom chtěli rychle opticky zvýraznit, kde jsou rozměry 
místnosti nahoře širší nebo užší, než rozměry místnosti ve výšce pracovní desky.
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3D ZAMĚŘENÍ
DATA ZAMĚŘENÍ

Rovina s úhly

Rovina s úhly se vytváří pouze tehdy, pokud se ve výšce pracovní desky v místnosti nacházejí niky 
nebo výčnělky
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3D ZAMĚŘENÍ
KONTROLNÍ SEZNAM HOS

Kontrolní seznam se dodává ve formátu PDF.
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3D ZAMĚŘENÍ
VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM

k souborům zaměření

Slepá krabice                                             Přípojka studené vody

Zásuvka Přípojka teplé vody

Dveře                                                        

Přepínač Odsávání 100 mm

Elektroměr                                                               

Přípojka pro sporák                                   Odsávání 125 mm

Odpad 100 mm 

Odsávání 150 mm
Odpad 50 mm

Plynoměr

Přípojka plynu Existující sporák

Vodoměr
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Pomocí rozhraní CARAT se načítají následující data:

Veškerá data pro zobrazení místnosti:

Stěny

Instalace jako:

Připojky vody

Okna / Okenní parapety Odpady

Dveře Zásuvky

Niky Vypínače

Výčnělky na stěnách Připojení elektřiny

Větrací otvory

Topná tělesa (vč. ventilů)

V PDF souborech se nacházejí pouze ty rozměry, které není možné pomocí rozhraní načíst..

Průchody jsou předávány ve formě pilíře jako průraz stěny

Okna s více okenními křídly a okrouhlá okna jsou předávána ve formě pravoúhlého 
jednokřídlého okna podle DIN L

Dveře s oblouky, kulaté průchody jsou předávány jako pravoúhlé dveře podle DIN L

Obklady stěn, které nejdou od stěny ke stěně, jako pilíře.

Potrubí jako sloupky

Následující data je sice možné zobrazit, avšak nikoliv v jejich původním tvaru:

Tyto soubory předává firma HOS ve 2D formátu v PDF souboru a je třeba je buď naplánovat ručně 
nebo použité symboly nahradit správnými typy.

3D ZAMĚŘENÍ
PŘEVZETÍ DAT



Zpracování HOS zaměření a porovnání v CARATu

Předpoklad:

 CARAT: Modul 3L "Laserové zaměření"

Nastavení:

 V menu Systém/Nastavení je k dispozici nová záložka „Laserové zaměření HOS"

- formuláře pro zadání přístupových údajů (údaje poskytuje HOS):



- a přednastavených poznámek k zaměření:



 Záložka "Přenos zakázky" v menu Systém/Nastavení byla rozšířena o možnost konfigurace automatické 
Objednávky zaměření:



Průběh zpracování v CARATu / Používání menu:

 Při spuštění CARATu se automaticky zjišťuje aktuální Stav zakázek HOS a zobrazují se změny stavu těch
 zaměření, která uživatel objednal. 

Pokud dialog potvrdíte kliknutím na OK, nebudou se zobrazené změny při příštím spuštění již 
zobrazovat, pokud ho zavřete kliknutím na Storno, budou se příště změny zobrazovat znovu.

 V hlavním panelu nástrojů je nyní nová ikona HOS s následujícími položkami menu
 Chování těchto položek je závislé na tom, zda je nebo není otevřená nějaká komise. 



 Spustit HOS.net: V samostatném okně se otevírá stránka www.hos-aufmass.de
 a uživatel je automaticky přihlášen. 

o Není otevřena žádná komise (základní vzhled CARAT):

 Objednat zaměření: Chybové hlášení

 Aktualizovat data zaměření: Provede se dotaz na stav všech zaměřovaných komisí
 zobrazí se všechny změny jejich stavů (viz spuštění programu CARAT)

 Zpracovat soubor se zaměřením: Je možné jen při otevřené komisi.

 Spustit HOS.net: V samostatném okně se otevře podrobná zpráva od HOS

o Je otevřena komise:



 Objednat zaměření: Pokud je zaměření již objednáno: Chybové hlášení

Jinak se otevře dialog, ve kterém lze vybrat požadovaný termín pro zaměření a texty 
poznámek. Kliknutím na tlačítko Objednat se odešle objednávka zaměření. Následně je 
zobrazena informace o úspěšném odeslání.

Kliknutím na tlačítko "OK" se dialog pro objednání zavře. 



 Aktualizovat data zaměření: Pokud bylo plánování již objednáno, zobrazí se aktuální 
 informace os stavu zaměření pro všechna objednaná plánování z otevřené komise.



 V Přehledu komise se nachází nová složka "Zaměření od HOS". Má následující položky:


o Zaměření objednat: Poklepáním se přepínáte mezi Ano (defaultní) a Ne.

o Požadovaný termín-Zákazník: Zobrazuje se nastavený Termín. Poklepáním se otevírá dialog

o pro výběr požadovaného termínu a textů poznámek.



o Hlášení o stavu: Zobrazuje informaci, že zaměření ještě nebylo objednáno nebo nejdůležitější
o informace o stavu zaměření. Poklepáním se otevře dialog s aktuálními informacemi o stavu
o o stavu pro všechna objednaná Plánování z otevřené komise.



Porovnání zaměření:

 Při zpracování souboru se zaměřením se program CARAT automaticky přepne do zobrazení půdorysu. 
 Zaměřený půdorys je umístěn přes naplánovaný půdorys jako (nová) vrstva. Pokud se půdorysy neshodují,
 musí být vzájemně zarovnány. 

o Varianta 2: Kliknutím na nějakou stěnu v zaměřeném půdorysu se objeví její středový
o úchopový bod, který reaguje podobně jako pozice artiklu v CARATu „magneticky“, 
o takže je možno stěnu jednoduše přesunout na příslušnou stěnu v Plánování. Půdorys
o se automaticky zarovná a v případě potřeby se dorovná na levý nebo pravý roh.

o Varianta 1: V dialogu „Přehled zaměření“ stisknout tlačítko „Zarovnat“. Vybrat referenční stěnu
ze Zaměření a odpovídající stěnu z Plánování. Navíc je možné přednastavit, ke kterému rohu

o má stěna přiléhat „zleva“ nebo „zprava“.



 Často nebývají odchylky mezi naplánovaným a zaměřeným půdorysem pouhým okem rozpoznatelné.
 Abyste se mohli vyhnout zvětšování (zoomu) výřezů, doporučuje se vybrat kliknutím rohový úchopový
 úchopový bod naplánované místnosti, přesunout ho stranou, a pak na něj nechat magneticky „přichytit“
 příslušný roh zaměřeného půdorysu. Eventuální rozdílné výškové rozměry se zobrazí v CARATu
 ve zvláštním okně a je možné je „Převzít“. V případě potřeby je možné převzetí potlačit tím, že se deaktivuje 
 (odškrtne) příslušné zaškrtávací pole.

 Zarovnané (shodné) pozice jsou v dialogu Přehled zaměření označeny zeleně.
 Jakmile jsou všechny pozice shodné, změní se celkový stav zaměření na zelený.



o Poklepáním na příslušnou pozici (např. Topení), se program CARAT přepne do odpovídajícího
 zobrazení Čelního pohledu nebo Půdorysu. Pokud se na stěně nabízí více objektů, je možné aktivovat
 filtr pro lepší přehlednost. Tak bude zobrazen pouze objekt označený v Přehledu zaměření. I zde
 postačí, když přetáhnete rohový úchopový bod naplánovaného objektu na příslušný roh zaměřeného 
 objektu. Program CARAT objekt jednoduše přizpůsobí. Pokud se jedná o 3D-objekty, bude nutné 
 případně provést stejným způsobem také zarovnání v Půdorysu.




 Při zarovnávání instalačních symbolů se program CARAT přepne do příslušného pohledu
 a do pracovního prostoru „Instalační plán“. Takto je ihned k dispozici dialog pro výběr symbolů. 
 V případě potřeby lze naplánovaný symbol přetáhnout na zaměřený symbol.
 Pokud zde zatím žádný symbol neexistuje, je možné jej naplánovat, a pak přesunout na požadovanou pozici.



 Dveře, okna a překážky budou převzaty stejně, jak bylo popsáno výše.



 Jakmile jsou všechny pozice zarovnány, změní se celkový stav zaměření na zelený.



3D-AUFMASS-SYSTEM
IHRE VORTEILE

Naši službu pro Vás lze přesně „změřit“ – má mnoho výhod:

Značný pokles nákladů

Úspora času při realizaci a plánování

Odpadá plánování termínů se zákazníkem

Redukce chyb, který vznikají kvůli chybným nebo zapomenutým rozměrům

Zvýšení kvality díky precizním datům pro další zpracování

Záruka správnosti zjišťovaných dat

Pevná cena za jedno zaměření
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Mnohokrát děkuji
Za Vaši pozornost

Váš HOS tým pro zaměřování




