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Innovatieve maatopname in enkele minuten 
– – –
Het organiseren van passessies bij klanten, waarvoor je vaak verschillende pasmodellen 
moet meenemen, en het handmatig opnemen van alle maten kan een tijdrovende 
bezigheid zijn. HAVEP lanceert daarom een innovatieve oplossing die jou veel tijd 
en energie bespaart: HAVEP Easy Sizing, een digitale meetservice die het gehele 
maatproces veel eenvoudiger maakt. 

Door middel van een nieuwe technologie maak je met een iPad twee scans en binnen 
2 minuten heb je een perfect 3D-model op schaal van de persoon die opgemeten 
moet worden. Dit 3D-model wordt vervolgens direct vertaald naar de juiste HAVEP-
kledingmaten (het matenpaspoort), zonder dat er een meetlint aan te pas komt. 
Dankzij onze digitale meetservice bespaar je veel tijd. Het scannen kan immers binnen 
de minuut afgerond zijn.

Deze service is niet locatiegebonden. Het is een mobiele service, je kan dus meten 
waar je maar wil. En dat is handig voor jou en voor je klant, zeker als je nog een paar 
keer terug moet komen om iedereen op te meten. Voor de metingen is bovendien 
geen fysiek contact nodig. Ook hoeven mensen geen speciale, strakke kleding te 
dragen. Zolang ze kleding dragen die niet te wijd is en waarin de contouren van hun 
lichaam duidelijk zichtbaar zijn kan het systeem hen scannen. Het opnemen van de 
kledingmaten wordt zo een fluitje van een cent voor alle betrokkenen. 

Een groot voordeel van deze digitale meetservice is dat je geen passeries meer nodig 
hebt. Je hoeft dus niet meer te sjouwen met pasmodellen en je hoeft je ook geen 
zorgen meer te maken over kleding die gewassen moet worden of die vies wordt tijdens 
het doorpassen en niet meer retour kan. Door gebruik te maken van onze efficiënte 
Easy Sizing-service versterk je je professionele imago en bespaar je tijd en geld. 



Wat is digitaal meten? 
– – –
Het digitaal opmeten van personen is mogelijk dankzij een revolutionaire nieuwe 
software. Op basis van twee scans digitaliseert deze software het menselijk lichaam en 
maakt er binnen de minuut een 3D-model van. Dit 3D-model is op schaal en wordt gemaakt 
op basis van meer dan 100 meetpunten. De meting is dus zeer nauwkeurig en accuraat. 

Het programma vertaalt de metingen vervolgens naar de juiste kledingmaat. Als 
je gebruik maakt van HAVEP Easy Sizing zorgen wij ervoor dat alle maattabellen van 
de HAVEP-collecties die jij gekozen hebt in het online platform staan. Zodra een 
kledingstuk is toegevoegd aan de database, kan je deze specifieke maten voor al je 
projecten gebruiken. 

Wat heb je nodig? 
– – –
Iemand digitaal opmeten is erg makkelijk. Je hebt slechts een aantal zaken nodig om  
van start te gaan en deze bezorgen wij je allemaal na ondertekening van het contract:  

 ✓ de licentie voor de software   
 ✓ een iPad met speciale camera & app
 ✓ een mat om de exacte positie voor het scannen snel te bepalen
 ✓ een User ID voor het online platform

Je neemt deze items makkelijk overal mee naartoe, waardoor je zeer flexibel bent qua 
locatie en planning van de meetsessies. 

Lees bij “eenvoudig van start” hoe je gebruik kunt maken van deze unieke service.



Eenvoudig scannen dankzij de app 
– – –
De bijbehorende app die op de iPad staat, maakt het scannen gemakkelijk. Vanuit 
dit zogenaamde ‘fitting station’ bedien je de camera en maak je scans. Bovendien 
kan je hier eenvoudig matenpaspoorten opzoeken en zien met welke kledingmaten 
je metingen overeenkomen. De gegevens uit je fitting station worden vervolgens 
automatisch doorgegeven aan het management portal. Lees hieronder meer over dit 
management portal.

Bij het scannen heb je wel nood aan een dataverbinding.



Beheer je gegevens makkelijk en veilig online 
– – –
Het management portal maakt het heel makkelijk om al je gegevens van voor, tijdens 
en na de meting te beheren. Je hoeft enkel in te loggen op je account en je krijgt 
toegang tot jouw persoonlijke dashboard. Hier zie je in een oogopslag de status van 
al je projecten. Dankzij dit dashboard wordt meten én samenwerken eenvoudig. 

Welke mogelijkheden biedt het dashboard?
Het dashboard in het management portal is zeer gebruiksvriendelijk. Je kunt 
verschillende gebruikers instellen zodat je tegelijkertijd aan hetzelfde of verschillende 
projecten kunt werken. Bovendien beheer je alle data eenvoudig vanuit één centraal 
punt. Ontdek welke mogelijkheden jouw persoonlijke dashboard biedt:  

 ✓ Configureer de kledingtabellen.
 ✓ Manage de verschillende projecten waar je aan werkt.
 ✓ Krijg snel een overzicht van de status van verschillende projecten.
 ✓ Bekijk de matenpaspoorten.
 ✓ Exporteer je metingen als CSV-file.
 ✓ Stel zelf groepen in: orden meetresultaten op basis van de locatie, divisie of een 

specifieke klant. 
 ✓ Upload lijsten met namen van de werknemers van je klant, geen gedoe meer met 

Excellijsten die handmatig bijgewerkt moeten worden.
 ✓ Overzichtelijk: vink tijdens het meten af wie er al geweest is. 

Een bestelling plaatsen
Exporteer je bestand naar je eigen systeem en plaats je order via het gebruikelijk 
inkooporder.



Eenvoudig van start 
– – –
Om gebruik te kunnen maken van onze digitale meetservice sluit je bij ons een licentie 
af voor de software. Daarnaast betaal je een fee per opmeting. Huren kan natuurlijk 
ook. Wij scannen dan voor jou op locatie tegen een uur tarief. Daarnaast betaal je per 
maatname. Vraag een offerte aan bij uw accountmanager.

Het is belangrijk dat je een iPad mini met camera hebt om de metingen mee te doen. 
Deze camera is speciaal gekalibreerd en heeft een structure sensor. Op deze iPad mini 
moet bovendien de bijbehorende app (het fitting station) geïnstalleerd en gekalibreerd 
worden. De iPad wordt geleverd in een stevige koffer.

Behalve een iPad heb je een HAVEP Easy sizing meetmat nodig. Door op de mat in de 
juiste positie te staan kan het scannen snel en efficiënt verlopen. Je krijgt van ons gratis 
een mat met daarop het HAVEP-logo. Wil je liever een mat met je eigen logo? Dat kan 
voor een meerprijs.



 

Bij HAVEP denken we altijd met je mee, we leveren je daarom alles wat je nodig hebt. 
Het enige dat je zelf nog hoeft te doen is een account aanmaken en het dashboard 
instellen. Moet je nog wennen aan het digitale meetplatform? Geen zorgen, wij geven  
je een introductiecursus van 2 uur en staan voor je klaar als je vragen hebt. 
De eerste keer gaat er bovendien ter ondersteuning iemand met je mee naar een meting 
bij je klant. Zo kun je zeker zijn dat de eerste metingen direct soepel en probleemloos 
verlopen.  

Customer service staat voor je klaar
Heb je vragen over HAVEP Easy Sizing? Dan kan je deze altijd stellen via 
marketing@havep.com. Heb je een specifieke vraag over de software?  
Grote kans dat je het antwoord online vindt op www.havep.com/nl-nl/easysizing.



www.havep.com
Vanuit Nederland: +31 (0) 13 531 32 56, sales.nl@havep.com
Vanuit België: +32 (0) 14 30 07 37, sales.be@havep.com

De voordelen van HAVEP Easy Sizing 
– – –
Het gebruik van onze digitale meetservice bespaart je erg veel tijd. De efficiëntie van het 
meetsysteem versterkt bovendien je professionele imago. Ontdek alle voordelen:

 ✓ Ruime tijdsbesparing per meting.
 ✓ Flexibel opmeten op iedere locatie.
 ✓ Consistente metingen die op 100 punten nauwkeurig zijn.
 ✓ Geen fysiek contact nodig en mensen kunnen hun kleding gewoon aanhouden.
 ✓ Geen beperking aan de maten die je kunt meten.
 ✓ Zeer efficiënt: de juiste maat wordt direct getoond.
 ✓ Eenvoudig beheer via het online dashboard.
 ✓ Geen passeries meer nodig.
 ✓ Alle gegevens worden veilig opgeslagen via een cloud database die gekoppeld  

is aan het online platform. 

Wil jij je klanten ook razendsnel opmeten en starten met HAVEP Easy Sizing? 
Contacteer jouw account manager of surf naar www.havep.com/nl-nl/easysizing.

De snelheid en nauwkeurigheid waarmee de kledingmaat door de Tool wordt vastgesteld is afhankelijk van de manier en de 
omgeving waarin in de Scan wordt gemaakt en de persoon die de Scan uitvoert. Aangezien HAVEP geen invloed heeft op deze 
factoren kan HAVEP geen garantie verstrekken op de resultaten vastgesteld door de Tool.


