Startpagina
U kunt op deze pagina in de menubalk kiezen uit de drie hoofdfunctionaliteiten van fittr:
• Lineaal: via deze functionaliteit kunt u zoeken naar leesten aan de hand van door u
ingevoerde voetmaten. U voert een aantal voetmaten in en het systeem doorzoekt
de leestendatabase naar leesten die het best overeenkomen met de door u
ingevoerde maten.
• Leest: via deze functionaliteit kunt u modellen selecteren die te leveren zijn op een
specifiek leesttype. Wanneer u bijvoorbeeld al weet op welke leest uw klant goed
loopt, kunt u deze selecteren en alleen modellen laten zien die op dit leesttype te
leveren zijn. Tevens kunt u een modeloverzicht per leesttype naar een klant mailen.
Deze ontvangt een link en kan deze thuis openen en eventueel de beschikbare
modellen al inzien.
• Modellenboek: U ziet hier per gekozen doelgroep alle via fittr te bestellen
schoenmodellen.

Zoek op maten
LET OP! Deze functionaliteit garandeert in geen geval de pasvorm van de gevonden leesten
maar fungeert als een keuze hulp. De pasvorm en draagbaarheid van een schoen worden
gedefinieerd door veel meer nuances dan in een dergelijk systeem te ondervangen zijn.
Op deze pagina kunt u leesten zoeken aan de hand van een aantal voetgegevens.
In de linker kolom kunt u eventueel leveranciers aan- of uitvinken. Wanneer u een
leverancier uit vinkt, worden de leesten van deze leverancier niet meegenomen in de
leestresultaten.
Wanneer de linker en rechtervoet nagenoeg gelijk zijn, volstaat het om alleen de gegevens
voor de linkervoet in te voeren. De maten worden dan automatisch gekopieerd naar rechts.
Er moet minimaal voor links een voetlengte en een balomvang worden ingevoerd.
Geadviseerd wordt om ook de voetbreedte in te voeren. Dit geeft meer informatie over de
dimensie van de voorvoet.
Let op! De maten moeten worden ingevoerd in millimeters.
Voetlengte: Voor het opmeten van de voetlengte neemt u de lengte op de blauwdruk vanaf
de inkortingslijn tot aan het langste punt van de tenen. De applicatie houdt zelf rekening
met eventuele overmaat. De overmaat staat standaard ingesteld op minimaal 7mm en
maximaal 12mm. Dit is eventueel aan te passen wanneer u een krappere of juist ruimere
pasvorm wilt. De velden waarin deze marge staat aangegeven vindt u naast het voetlengte
invoerveld.
Balomvang: De balomvang wordt gemeten ter hoogte van het laterale en mediale balpunt.
De gemeten maat kan worden ingevoerd in het invoerveld zonder overmaat. Het systeem
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houdt zelf rekening met de voetbeddikte, deze staat standaard op 5mm en is naar wens aan
te passen.
Balbreedte: De balbreedte wordt gemeten aan de omtreklijn van de blauwdruk van balpunt
naar balpunt.
Hielmaat: De hielmaat wordt gemeten vanaf de wreef rondom de hiel naar de wreef terug.
Voetbeddikte: De voetbeddikte staat standaard ingesteld op een dikte van 5mm. Wanneer u
een dikker of dunner voetbed wilt gebruiken kunt u dit hier aangeven. De applicatie houdt
dan rekening met het extra volume wat nodig is bij het zoeken naar leesten.
Als u na het invullen van deze gegevens op verder klikt komt u in het leestresultaten scherm.
U hoeft de maatgegevens van de geselecteerde leesten niet te onthouden, wanneer u een
model wilt bestellen vult de applicatie zelf de maatgegevens in die bij het gekozen model
horen.

Leestresultaten
Op dit scherm vindt u de door de applicatie geselecteerde leesten. U kunt nu handmatig een
aantal leesten aanvinken waarvan u de modellen wilt tonen aan uw klant.
Naast de leestgegevens wordt tevens aangegeven in welke mate de leestmaten afwijken van
de ingevoerde voetmaten. De voetbeddikte is hier al bij opgeteld.
Wanneer de afwijking in het groen is aangegeven valt deze binnen een acceptabele marge
en wanneer de afwijking in het rood is aangegeven is alertheid aangeraden. In dat geval zijn
er misschien aanpassingen (bijvoorbeeld in de dikte van het voetbed) vereist om tot een
juiste pasvorm te komen.
De leesten die getoond worden zijn ingedeeld in leestgroepen. De leesten t180i-personal,
t180k-personal, t180m-personal en t180o-personal zijn de personal pair leesten van Nimco.
Op deze leesttypen zijn dezelfde schoenmodellen te leveren en vallen daarom onder
eenzelfde leestgroep. Wanneer u links of rechts een leest selecteert zal de applicatie een
matchende leest zoeken aan de andere zijde en wordt in eerste instantie gekeken of het
zelfde leesttype aan de andere zijde in de lijst voorkomt, zo niet, wordt een leest uit de
zelfde leestgroep geselecteerd zodat alleen schoenmodellen worden getoond die op beide
voetzijden te leveren zijn.
Wanneer u een aantal leesten geselecteerd heeft kunt u op verder klikken om in het
modeloverzicht te komen.

2

Zoek op leesttype
Op deze pagina kunt u voor de linker en rechtervoet een leesttype selecteren. De applicatie
toont, wanneer u op verder klikt, alleen de schoenmodellen die op dit leesttype te leveren
zijn.
Als u op de mailbutton klikt kunt u een link naar een klant of andere geïnteresseerde sturen.
Als er op de link geklikt wordt wordt er een apart modeloverzicht geopend in een internetbrowser waarin alleen de modellen worden getoond die op het gekozen leesttype te leveren
zijn. Dit overzicht wordt geopend in een apart domein zodat er geen schoenen te bestellen
zijn vanuit dit overzicht en er niet terug de applicatie in genavigeerd kan worden.

Modeloverzicht
Op deze pagina vindt u, afhankelijk van de door u gekozen route, de modellen
die het systeem heeft geselecteerd. U kunt hier eventueel een aantal
instellingen wijzingen waarna u uw tablet aan uw klant kunt overhandigen. Uw
klant kan dan een schoenmodel uitzoeken in een handig web-shop format.
Wanneer u op het ‘fittr’ logo klikt gaat u terug naar de beginpagina van de
applicatie. Als u op het ‘terug’ pijltje linksboven in de menubalk klikt gaat u
terug naar de vorige pagina waar u geweest bent.
Functionele schoeneigenschappen
Aanpassingen in de functionele schoeneigenschappen zitten verborgen achter
het menu-icoon. Hiervoor is gekozen omdat dit functionele eigenschappen zijn
die liever niet door de klant mogen worden aangepast. Cosmetische
eigenschappen kunt u of uw klant eventueel aanpassen in de linker kolom op
de overzichtspagina.
o U kunt een selectie maken welke leveranciers u wilt tonen.
o U kunt desgewenst lage, hoge of extra hoge schoenen selecteren
of een combinatie van deze drie opties.
o U kunt aangeven of u wilt dat de onderwerken vanuit de
leverancier aan te passen zijn. U moet dan denken aan
afwikkelingen, verhogingen en andere aanpassingen aan het
onderwerk.
o U kunt aangeven of u wilt dat schoenen gedeeltelijk uit te voeren
zijn in stretchleder.
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o U kunt aangeven of u wilt dat de schoenen te leveren zijn met
voering geschikt voor diabetici.
Resultaten filteren
In de linker kolom kunt u door op de schakelaar te klikken modellen filteren
naar keuze. Wanneer u bijvoorbeeld, op het kopje ‘klittenband’ klikt, krijgt u
alleen modellen met een klittenband sluiting te zien. U kunt zoveel filters
aanzetten als u wilt.
Schoendetails
Wanneer u op een schoenmodel in het overzicht klikt krijgt u een vergroting
van het model te zien. U kunt in de verschenen pop-up klikken op vier
verschillende iconen:
• Enveloppe: via dit icoon kunt u het openstaande model emailen naar uw klant of andere geïnteresseerden.
• Winkelwagen: via dit icoon kunt u de gekozen schoen bestellen
bij de leverancier.
• Printer: via dit icoon kunt u het openstaande model met
bijbehorende informatie uitprinten.
• Schoenzool: Als u op dit icoon klikt verschijnt er een nieuwe
pop-up met een overzicht met zoolmateriaal in waar het model
nog meer mee uit te voeren is.
Favorieten
Als u in het modeloverzicht klikt op het hartje rechtsonder de modelfoto,
selecteert u het betreffende model als favoriet. U kunt de gekozen favorieten
inzien door in de menubalk rechtsboven, op het hartje te klikken. U kunt dan
eenvoudig door de als favoriet geselecteerde modellen swipen of klikken.
Zoeken
Door op het vergrootglas icoon te klikken verschijnt er een zoekbalkje waar u
een zoekterm kunt invoeren.
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