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HOS-HOMESERVICE –
Z NAMI ZNAJDZIESZ PRAWIDŁOWE WYMIARY



HOS-HOLZSERVICE –
O NAS…

POS POLSTERSERVICE GmbH

usługi w zakresie mebli tapicerowanych już 27 lat

ponad 200 techników serwisowych w 8 krajach Europy

poprawki bezpośrednio u klientów, renowacje, rozpatrzenie reklamacji oraz

ponad 1000 wizyt u klientów każdego dnia

przygotowanie ekspertyz dla ubezpieczycieli w obszarze mebli
tapicerowanych



HOS HOLZSERVICE –
O NAS…

HOS HOLZSERVICE GmbH

Założona w roku 2009

➔ pomiar cyfrowy 3D pomieszczeń: kuchnia, pokoje

➔ pierwsze przedstawienie szerszej publiczności podczas LivingKitchen Cologne 2011

➔ aktualnie 80 techników do pomiarów 3D na terenie Niemiec oraz krajów 

➔Fran sąsiadujących Szwajcarii i Francji

przedmiot działalności:

2012 zrealizowanych 35.000 pomiarów

2013 zostanie zrealizowanych cca 60.000 pomiarów



HOS HOLZSERVICE –
O NAS…

Rieger Gruppe

Flamme Möbel GmbH

Grimm Küche & Wohnen GmbH

Hofmeister GmbH

Möbel Martin GmbH & Co. KG

MHK-Partnerhäuser

Reddy Küchen

PLANA Küchenland



POMIAR 3D
CO MUSICIE WIEDZIEIĆ

Kompletny pomiar pomieszczenia zawiera:

rozmiary pomieszczenia

instalacje

przeszkody

Pomiar można przeprowadzić …

w pomieszczeniach z meblami (np. ze starą kuchnią)

w pustych pomieszczeniach

przy zamontowanej kuchni  – pomiar blatów



POMIAR 3D
REALIZACJA ZLECENIA

Realizacja od zlecenia aż do danych pomiaru

Zalecenie Uzgodnienie  
terminu

Wizyta /
Pomiar

Dostarczenie 
danych

Planowanie Zamówienie MontażØ 7 dni roboczych

HOS jest dostępny kilkoma drogami. Realizacja zleceń przebiega szybko i nieskomplikowanie.

Po realizacji pomiaru dane dostarczone są przez internet / e-mailem w formie plików PDF lub 
bezpośrednio formą zestawu danych – przez interfejs – do systemu CARAT

Zamówienie faxem lub e-mailem

Zamówienie online przez internet

Zamówienie przez interfejs online z systemu planowania
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Uzgodnienie terminu przez HOS

Wizyta u klienta 

Dostarczenie danych z pomiaru zleceniodawcy
(jeden dzień po wizycie u klienta)

HOS HOMESERVICE –
REALIZACJA ZLECENIA
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POMIAR 3D
SZCEGÓŁOWA INFORMACJA z HOS

Firma HOS prześle wiadomość z wizyty u klienta łącznie z dokumentacją 
fotograficzną

Na końcu wiadomości znajduje się plik 
PDF!
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Podgląd 3D
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Podgląd z góry 3D
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Podłoga
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Wysokość blatu odpowiada wymiarom pomieszczenia na wys. cca 90 cm
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Ściana 1
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Zdjęcia ściana 1
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Ściana 2
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Zdjęcie ściana 2
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Ściana 3
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Zdjęcie ściana 3
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Ścian 4
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Zdjęcie ściana 4
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Wymiary pomieszczenia na wys. sufitu cca 230 cm
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POMIAR 3D
DANE POMIARU

Wymiary pomieszczenia na wysokości blatu cca 90cm /
Wymiary pomieszczenia na wysokości sufitu cca 230 cm

Położenie warstw na siebie daje szybki optyczny podgląd różnic (szerszy, węższy) 
między szerszymi wymiarami pomieszczenia na górze, a węższymi na wysokości blatu. 
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PODGLĄD 3D
DANE POMIARU

Płaszczyzna z kątami

Płaszczyzna z kątami wytworzona jest tylko wtedy, gdy w pomieszczeniu, na wysokości blatu, 
znajdują się nisze lub wnęki. 
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POMIAR 3D
LISTA KONTROLNA HOS

Lista kontrolna dostarczona jest w formacie  PDF.
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PODLĄD 3D
ZNACZENIE SYMBOLI

Do plików pomiaru

Slepá krabice                                             Podłaczeniw wody zimnej

Gniazdo                                                     Podłączenie wody ciepłejDrzwi                                    

Przełącznik                                              Wyciąg 100 mm

Licznik prądu                                                               

Podłączenie pieca                                   Wyciąg 125 mm

Odpływ 100 mm 

Wyciąg 150 mm
Odpływ 50 mm

Licznik gazu

Podłaczenia gau                                               Piec podłączony

Licznik wody
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Interfejs CARAT umożliwia wczytanie następujących danych:

Dane podglądu pomieszczenia:

Ściany

Instalacje:

Podłączenie wody

Okna / Parapety Odpływ

Drzwi Gniazda

Nisze Wyłączniki

Wnęki w ścianach Elektryka

Odpowietrzniki

Kaloryfery (z zaworami)

W plikach PDF znajdują się tylko te rozmiary, których nie można wczytać za pomocą interfejsu. 

Przejścia pokazane są w formie filaru jako otwór w ścianie

Okna z kilkoma skrzydłami i okna okrągłe pokazane są w formie okna prostokątnego 
jednoskrzydłowego zgodnie z DIN L

Drzwi z łukami, okrągłe przejścia pokazane są w formie drzwi prostokątnych zgodnie z DIN L

Obłożenia ścian, ni ebędące od ściany do ściany, pokazane są jako filary

Rury pokazane są jako słupy

Poniższe dane można wyświetlić, ale nie w oryginalnej postaci 

Firma HOS dostarcza te pliki w pliku PDF, w formacie 2D, i należy je zaplanować ręcznie lub 
zastąpić wykorzystane symbole  właściwymi typami. 

POMIAR 3D
PRZEJĘCIE DANYCH



Opracownaie pomiaru HOS i porówanie w CARAT

Warunek:

 CARAT: Moduł 3L „Pomiar laserowy"

Ustawienia:

 W menu System/Ustawienia dostępna jest zakładka „Pomiar laserem HOS"

- Formularze do wprowadzenia loginu (dane z firmy HOS):



- i ustawione domyślnie informacje do pomiaru:



 Zakładka „Transfer zlecenia" w menu System/Ustawienia została rozszerzona o opcję konfiguracji 
automatycznego zamówienia pomiaru:



Przebieg opracowania w CARAT / Korzystanie z menu:

 Podczas uruchomienia CARAT kontroluje automatycznie Stan zleceń HOS i pokazuje zmiany stanu pomiarów
 zamówionych przez użytkownika. 

Potwierdzenie dialogu kliknięciem na OK sprawi, że przy polejnym uruchomieniu 
zmiany nie będą pokazane. Kliknięcia na Anuluj umożliwi ciągły podgląd zmian.

 W głownym panelu narzędzi znajduje się nowa ikona HOS z następującymi pozycjami menu.

 Działanie tych pozycji zależy od tego, czy otwarta jest komisja.



 Uruchom HOS.net: w oddzielnym oknie otwiera się strona www.hos-aufmass.de
 a użytkownik jest zalogowany automatycznie. 

o Żadna komisja nie jest otwarta (okno główne CARAT):

 Zamówić pomiar: Informacja o błędzie

 Aktualizuj dane pomiaru: Pytanie o stan wszystkich komisji z pomiarem,
 pokazane zostaną wszystkie zmiany ich stanu (więcej uruchomienie programu CARAT)

 Opracuj plki z pomiarem: Możliwe tylko przy otwartej komisji.

 Uruchom HOS.net: W oddzielnym oknie zostanie otwarta szczegółowa informacja z HOS

o Komisja jest otwarta:



 Zamówić pomiar: Jeżeli pomiar jest już zamówiony: Komunikat o błędzie

W innym wypadku otwiera się dialog wyboru terminu pomiaru i teksty 
informacji. Kliknięcia na przycisk Zamówić powoduje wysłanie zlecenia 
pomiaru. Następnie pojawia się informacja o pomyślnym wysłaniu zlecenia. 

Kliknięcie na przycisk OK zamknie dialog zamówienia. 



 Aktualizuj dane pomiaru: Jeżeli pomiar był już zamówiony, pokazany zostaną aktualne informacje

 stanu pomiaru dla wszystkich zamówionych pomiarów z otwartej komisji.



 W Przeglądzie komisji znajduje się nowy folder „Pomiar przez HOS". Zawiera on pozycje:


o Zamówić pomiar: Dwuklik umożliwi wybór opcji  Tak (default) i Nie.

o Termin oczekiwany- Klient: Pokazany jest ustawiony termin. 
Dwuklik otworzy dialog wyboru terminu i tekstów informacji. 



o Raport o stanie: Pojawia się informacja, że pomiar nie został zamówiony  lub 
najważniejsze informacje o stanie pomiaru. 

o Dwuklik otworzy dialog z aktualnymi informacjami o stanie wszystich zamówionych 

o Planowań z otwartej komisji.



Porównanie pomiaru:

 Podczas opracowania pliku z pomiarem program CARAT pokazuje automatycznie okno rzutu. 
 Zmierzony rzut zostaje umieszczony na rzut naplanowany, jako nowa warstwa. Jeżeli rzuty nie są identyczne,
 należy je dopasować. 

o Wariant 2: Kliknać na dowolną ścianę z wymierzonym rzucie. Pojawi się punkt środkowy 
o który reaguje tak jak pozycja artykułu w CARAT przez magnes, 
o co umożliwia przesunięcie ściany do odpowiedniej ściany w Planowaniu. Rzut
o zostanie dopasowany automatycznie, ew. dopasowany zostanie lewy lub prawy róg. 

o Wariant 1: W dialogu „Przegląd pomiaru“ nacisnąć przycisk „Dopasować“. Wybrać ścianę referencyjną. 

z Pomiaru i odpowiadającą ścianę z Planowania. Można ustawić, do którego rogu
o ściana ma przylegać „z lewej“ lub „z prawej“.



• Często na pierwszy rzut oka nie są widoczne różnice między rzutem zaplanowanym, a tym po pomiarze. 
Aby zapobiec powiększaniu (zoom) wycięć zaleca się wybrać (kliknięcie) rogowy punkt uchwytowy zaplanowanego
pomieszczenia, przesunąć go na bok, a następnie magnesem złapać odpowiedni róg zmierzonego rzutu.
Ewentualne różnice wysokości są w CARAT pokazane w oddzielnym oknie z opcją „Przejąć“. 
W razie konieczności można zatrzymać przejęcie poprzez deaktywację (usunięcie „ptaszka“) odpowiedniego pola
wyboru. 

• Dopasowane (identyczne) pozycje są w dialogu Przegląd pomiaru oznaczone kolorem zielonym. 
Gdy wszystkie pozycje są identyczne, zmienia się całkowity status pomiaru na zielony.  








• Dwuklik na odpowiedniej pozycji (np. Kaloryfer) powoduje przejście do odpowiedniego podglądu
frontowego lub rzutu. 

W celu poprawy przejrzystości podglądu, np. gdy na ścianie dostępnych jest więcej obiektów, można
aktywować specjalny filtr. W Podglądzie pomiaru zaznaczony zostanie tylko jeden obiekt. Tutaj
również wystarczy przeciągnąć rogowy punkt zaplanowanego obiektu do właściwego rogu obiektu
z pomiaru. Program CARAT obiekt dopasuje. 
W przypadku obiektów 3D konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego dostosowania w Rzucie.  




• Podczas dopasowywania  symboli instalacji program CARAT przechodzi do odpowiedniego 

podglądu i obszaru pracy „Plan instalacji“. Dialog wyboru symboli jest dostępny. W razie 
konieczności można zaplanowany symbol przeciągnąć na symbol z pomiaru. Jeżeli żaden 
symbol nie jest dostępny, można go zaplanować, a następnie przesunąć na odpowiednią 
pozycję.   



• Drzwi, okna i przeszkody zostaną przejęte tak jak opisano wyżej. 



• Po dopasowaniu  wszystkich pozycji status pomiaru zmienia się na kolor zielony. 



3D-AUFMASS-SYSTEM
IHRE VORTEILE

Nasze usługi można dokłądnie „zmierzyć“ – mają wiele zalet:

Zmiejszenie kosztów

Oszczędość czasu podczas realizacji i planowania

Wyeliminowane planowania terminów z klientem

Redukcja błędów, które pojawiają się z powodu błędów 

Większa jakość dzięki dokładnym danym 

Gwarancja poprawności danych 

Cena stała za jeden pomiar

HOS Homeservice GmbH • Mühlenpfad 2 • D-53547 Hausen



HOS Homeservice GmbH • Mühlenpfad 2 • D-53547 Hausen

Dziękuję za uwagę

Zespół HOS 




