Professionele
presentatie van uw
verftechnisch advies

SigmaTechLite

Als zelfstandig ondernemer weet u als geen ander

Eenvoudig

aanbod aan systemen wordt verkregen. Werken

dat kwaliteit en service het best scoren bij uw

SigmaTechLite is gebaseerd op de bestekteksten

met SigmaTechLite is eenvoudig. Zelfs zonder

klanten. U kunt uw offerte nu nog professioneler

uit het Basisverf- en Glasbestek 2006. Deze

instructie kunt u razendsnel een compleet

maken met SigmaTechLite. SigmaTechLite is

productneutrale bestekteksten worden ingevuld

verftechnisch advies opstellen. U kunt het

een gebruiksvriendelijk adviesprogramma

met Sigma producten. Daarnaast heeft Sigma

verftechnisch advies afdrukken op eigen briefpapier

waarmee u in een mum van tijd een bijbehorend

extra systemen toegevoegd, zodat een compleet

en als bijlage toevoegen aan de offerte.

verftechnisch advies samenstelt.
Met een SigmaTechLite advies maakt u voor uw
klant inzichtelijk welke werkzaamheden u gaat
verrichten. In het advies kunt u namelijk
adviesteksten opnemen over de voorbehandeling,
de preventieve en correctieve voorzieningen en het
aan te brengen verfsysteem. Hiermee weet uw

De basis van een goed advies is een nauwkeurige beoordeling van de te schilderen

klant precies hoe de offerte is opgebouwd.

bouwdelen. Let u goed op de conditie van de ondergrond en het verfsysteem.
Kijkt u ook of het aan te brengen verfsysteem verdraagzaam is met het

Toegang SigmaTechLite

bestaande verfsysteem. Bij dit laatste kan Sigma Informatieblad 1326 (te vinden op

Als lid van EigenZaak heeft u gratis toegang

www.sigma-eigenzaak.nl) u behulpzaam zijn. Ook zijn er regelmatig EigenZaak

tot SigmaTechLite. Inloggen kunt u via

thema-avonden die gaan over inspectie van bouwdelen of SigmaTechLite.

www.sigmatechlite.nl of www.sigma-eigenzaak.nl

Vraag ernaar bij uw Sigma contactpersoon of kijk op de website.

met u persoonlijke login.
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Professionele presentatie
van uw verftechnisch advies

Hoe werkt SigmaTechLite

Als het verfsysteem voor bijvoorbeeld de kozijnen,

Na inloggen omschrijft u het object en vult u de

ramen en deuren hetzelfde is, kunt u in het

klantgegevens in. Vervolgens kunt u beginnen met

programma de bouwdelen samenvoegen.

het samenstellen van het verftechnische advies.

Met SigmaTechLite kunt u systemen samenstellen

U selecteert eerst het te schilderen bouwdeel.

voor bouwdelen van hout, metaal en steenachtige

Dit kunt u doen door de ondergrond te selecteren en

ondergrond. Door u samengestelde

dan het bouwdeel. Daarna worden enkele vragen

verftechnische adviezen, kunt u in SigmaTechLite

gesteld om u tot het gewenste systeem te leiden.

opslaan en archiveren. Gearchiveerde adviezen

Zo wordt onder meer gevraagd het bindmiddeltype

zijn op verschillende manieren op te zoeken,

en kwaliteit van de verf aan te geven en de

zoals op naam van de klant, op nummer, op

systeemopbouw (nieuwe opbouw, grote beurt of

object-omschrijving of op aanmaakdatum.

overschilderbeurt). Op basis van de door u gegeven

Als Eigenzaak lid heeft u een unieke inlogcode,

antwoorden toont het programma adviesteksten.

waardoor alleen u toegang heeft tot de door u

Uit deze adviesteksten selecteert u de benodigde

samengestelde en opgeslagen adviezen. Voor

voorbehandeling, preventieve en correctieve

andere gebruikers is het dus niet mogelijk uw

voorzieningen en het verfsysteem.

adviezen in te zien.

Stappenplan Sigma TechLite
Werken met SigmaTechLite is eenvoudig. Hieronder het stappenplan in vogelvlucht.
• Relaties: hier vult u alle relevante informatie zoals NAW gegevens van uw klant in
• Verftechnisch advies: hier geeft u via een keuzemenu informatie over:
- Object
- Ondergrond
- Bouwdelen
- Preventieve en correctieve voorzieningen
- Verfsysteem
• Advies tonen en opslaan
Door aan het begin van het advies de grootte van de marge ten behoeve van
uw bedrijfslogo aan te geven kunt u aan het eind van het stappenplan het
verftechnische advies afdrukken op uw eigen briefpapier. Dit maakt uw offerte
en uw verftechnisch advies tot een mooi professioneel geheel.
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