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Dakpannen database
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Inmiddels zijn er ca. 300 verschillende dakpannen in de database opgenomen.
Het is de bedoeling dat de database in de toekomst de “panhakenlijst” en “dakpan-accessoirelijst” gaat
vervangen. Ook gaan wij de gegevens van de dakpannen voortaan bijhouden in de database,
waardoor de gegevens direct online worden aangepast en up-to-date zijn.

In de database kan worden gezocht op:
fabrikant
naam of type van de dakpan
of
afmeting(en) van de pan.
of
panhaken
Zoeken
Nadat 3 letters zijn ingetypt gaat het systeem zoeken in de database.
Alle gevonden resultaten worden direct getoond en kan er door de lijst gescrolld worden.
Door meerdere letters in te typen worden de resultaten verfijnd.
Bij het zoeken op afmeting zoekt het systeem op alle beschikbare dakpannen met een tolerantie van 5 mm
kleiner en groter.
De meeste pannen zijn een “gebakken product” dus de maatvoering zal ongetwijfeld verschillen hier en daar.
Maar bij de (oude) dakpannen, waarop geen fabrieksstempel staat, geeft het systeem toch een handige
selectie van pannen.
Bij de zoekresultaten wordt direct de voor en achterzijde van de pan getoond, zodat deze goed herkenbaar zijn.
Ook worden direct de juiste panhaken en mogelijke vorsten en vorsthaken getoond.
Samenstellen accessoirelijst
Als de juiste dakpan gevonden is, kan vervolgens ook een accessoirelijst worden samengesteld.
Door bepaalde accessoires aan te vinken kan een gerichte selectie worden gemaakt.
Bij de accessoires staat ook een hyperlink voor meer info. Via deze link wordt het productblad van het
betreffende product getoond.
Als alle gewenste producten zijn geselecteerd kan een PDF worden gegenereerd.
Deze PDF kan vervolgens worden opgeslagen en doorgestuurd naar de klant.
Via de hyperlinks in de PDF kan de klant meer informatie van het betreffende product bekijken.
Wij denken dat iedereen op eenvoudige wijze relevante informatie m.b.t. panhaken etc. van dakpannen
kan opzoeken.
Mocht u bij het gebruik van de database problemen ondervinden en/of suggesties
hebben voor verbeteringen, dan horen wij dit natuurlijk graag van u.
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De gegevens in de database zijn met zorg samengesteld. Dakpannen kunnen op het eerste gezicht op elkaar lijken, maar een kleine afwijking kan soms een groot
verschil maken voor de panhaak. Wegens o.a. de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden wordt elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uitgesloten.

