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Instrumentos de medição Bosch 
Parceiros de Software

Introdução  
 
Temos atualmente excelentes instrumentos de 
medição disponíveis no mercado, que funcionam 
com aplicações bem concebidas para dispositivos 
Android e iOS, as quais dão vida à conectividade 
das nossas ferramentas.

Ao mesmo tempo, desenvolvemos funções fantásti-
cas para um trabalho interligado – cada utilizador 
poderá ter necessidades e requisitos de aplicação 
muito específicos para obter um resultado de tra-
balho exclusivo, com as quais as nossas aplicações 
atuais nem sempre são compatíveis.

Para colocarmos o utilizador em destaque, temos 
o prazer de informar que estabelecemos parcerias 
com potenciais programadores de software, no sen-
tido de melhorar a compatibilidade dessas platafor-
mas de aplicações com os nossos dispositivos de 
medição atuais, resultando numa gama mais ampla 
de funções para todos os tipos de utilizadores, des-
de os principiantes até aos especialistas.

 ▶ A compatibilidade é referente aos dispositivos de 
medição de distâncias com tecnologia laser da 
linha Bosch PRO, GLM 50 C Professional e GLM 
100 C Professional, e aos dispositivos de me-
dição de distâncias com tecnologia laser da linha 
Bosch DIY, PLR 30 C, PLR 40 C e PLR 50 C com 
os parceiros de software indicados. 

 ▶ Os requisitos técnicos, tais como as versões And-
roid e iOS e as configurações de hardware, podem 
ser diferentes dos das nossas aplicações atuais. 

Nas páginas seguintes encontra ligações e de-
scrições completas, listadas por ordem alfabética, 
dos parceiros de software selecionados.

PARCEIROS DE SOFTWARE

Floor Plan Creator Marcin Lewandowski

Magic Plan Technologies Sensopia Inc.

Measure Square Measure Square Corp.

OrthoGraph OrthoGraph Kft.

Room Planner Chief Architect, Inc.

Room Scan Pro Locometric Ltd.

Como funcionam as parcerias?

 ▶ Os instrumentos de medição Bosch 
forneceram os dados Bluetooth® neces-
sários para cada parceiro de software 
pretendido. 

 ▶ Cada parceiro de software é responsável 
pelos serviços que disponibiliza, pelos seus 
próprios dados, disposições legais e direi-
tos de autor. 

 ▶ A Bosch não disponibiliza qualquer suporte 
para o software mencionado e essas em-
presas de software não fornecem qualquer 
suporte para as aplicações Bosch. 

 ▶ A Robert Bosch Power Tools GmbH será res-
ponsável pelo pagamento dos danos decor-
rentes da violação das obrigações contratuais 
ou não contratuais exclusivamente no caso de 
(i) dolo ou negligência grave, (ii) lesões fatais, 
danos físicos ou prejuízos para a saúde cau-
sados de forma negligente ou deliberada, (iii) 
em razão de assumir uma garantia de quali-
dade ou de durabilidade ou (iv) em razão da 
responsabilidade legal obrigatória conforme a 
Lei Alemã de Responsabilidade de Produto ou 
em razão de qualquer outra responsabilidade 
obrigatória. É excluída qualquer responsabili-
dade por prejuízos para além daquela referida 
na frase anterior, independentemente da 
natureza da reivindicação.
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Vista geral da aplicação 

 
Floor Plan Creator

Exemplos de aplicação

Qual é a sua finalidade?

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

Android 2.3 ou superior

Android: Smartphones e tablets

Licença gratuita

Ofertas relativas a compras na aplicação

GRUPOS ALVO

Proprietários, arquitetos, engenheiros, carpinteiros,  
ladrilhadores, pintores e outros profissionais.

COMPRAS NA APLICAÇÃO

Pagamento único para ativar cada formato de exportação e 
cópia de segurança na nuvem

IDIOMAS DISPONÍVEIS

Inglês

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Editor flexível e preciso de plantas multinível

Vista panorâmica 3D disponível

Os valores medidos podem ser diretamente aplicados  
nas paredes e símbolos

Suporta os sistemas métrico e imperial

Cálculo da área e perímetro da divisão, área da parede,  
contagem de símbolos

© Marcin Lewandowski

Compatível com Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medição 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.planmieszkania.android&hl=pt
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Magicplan

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

iOS 7.0/Android 4.0 ou superior

Apple: iPhone, iPad

Android: Disponível para dispositivos Android com giroscópio

Licença gratuita

Outros modelos de preço para subscrições standard a pedido 
e subscrições empresariais

GRUPOS ALVO

Entusiastas de bricolage, profissionais especializados,  
agentes imobiliários, arquitetos 

inspetores de habitações, designers de interiores,  
pequenas empresas 

bombeiros, peritos de seguradoras, comerciantes de mobiliário etc.

IDIOMAS DISPONÍVEIS

Inglês, Chinês, Holandês, Francês, Alemão, Japonês e outros 5

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Criação de plantas através da simples recolha de imagens

Ajustes na planta e disposição de mobiliário com um simples toque

Levantamento de danos através de fotografias anotadas 

É possível adicionar mais de 1000 objetos e/ou objetos  
personalizados

A estimativa dos materiais pode ser solicitada diretamente 
dentro da aplicação

O MagicPlan pode ser utilizado como uma ferramenta intuitiva 
de orçamentação do trabalho

© Copyright Sensopia Inc. 2017

Compatível com Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medição 

Vista geral da aplicação 

Exemplos de aplicação

Qual é a sua finalidade?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensopia.magicplan&hl=pt
https://itunes.apple.com/pt/app/magicplan/id427424432?mt=8
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Measuresquare 2

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

iOS 8.1/Android 6.0 ou superior

Apple: iPhone e iPad

Android: Smartphones em exclusivo

Licença paga

Ofertas relativas a compras na aplicação

GRUPOS ALVO

Avaliadores, comerciantes, contratantes, profissionais de 
pavimentação

COMPRAS NA APLICAÇÃO

Compra da licença de retalho ou profissional e armazenamento 
adicional na nuvem

IDIOMAS DISPONÍVEIS

Inglês, Chinês simplificado

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Calcular todos os tipos de pavimento, complementos  
e mão-de-obra

Medir eficazmente com medidor laser Bluetooth

Atribuir e configurar produtos de forma instantânea

Geração de diagramas de juntas, folhas de especificações  
e orçamentos no local

© Copyright Measure Square Corp. 2016

Compatível com Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medição 

Vista geral da aplicação 

Exemplos de aplicação

Qual é a sua finalidade?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.measuresquare.m2droid&hl=pt
https://itunes.apple.com/pt/app/measuresquare-2/id845027391?mt=8
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OrthoGraph I

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

iOS 8.0/Android 4.4 ou superior

Apple: iPhone, iPad e iPod Touch

Android: Smartphones e tablets

Licença nas versões gratuita/paga

GRUPOS ALVO

Arquitetos, fiscais de obras, investigadores de incêndios, 
agentes imobiliários, gerentes de instalações, renovadores, 
auditores de energia

IDIOMAS DISPONÍVEIS

Inglês, Húngaro, Alemão, Francês, Espanhol

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Crie plantas precisas com o seu dispositivo móvel

Desenhe divisões em segundos

Meça aberturas e diagonais de paredes

Obtenha cálculos instantâneos 

Use mais de 100 modelos

Exporte projetos prontos a utilizar em .DXF, .IFC, .PDF,  
.XLSX, .JPEG

Mude instantaneamente de 2D para 3D

© Copyright OrthoGraph Kft. 2017

Compatível com Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medição 

Vista geral da aplicação 

Exemplos de aplicação

Qual é a sua finalidade?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orthograph.one&hl=pt
https://itunes.apple.com/pt/app/orthograph-i-grundriss/id1230478788?mt=8
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Room Planner

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

iOS 7.0/Android 4.4 ou superior

Apple: iPhone e iPad

Android: Smartphones e tablets

Licença paga

Ofertas relativas a compras na aplicação

GRUPOS ALVO

Remodeladores, designers de cozinhas e casa de banho  
e entusiastas de bricolage/proprietários

COMPRAS NA APLICAÇÃO

Conteúdo do catálogo extra

IDIOMAS DISPONÍVEIS

Inglês

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Crie plantas e modelos 3D realistas em poucos minutos

Disponha divisões, móveis, armários, janelas, portas  
e muito mais

Escolha de entre um catálogo de centenas de itens

Capture medições tais como as efetuadas no terreno com o 
dispositivo de medição laser

Compatibilidade sem fios Bluetooth para transferir as  
dimensões da divisão para a aplicação

© Copyright 2016 Chief Architect Software

Compatível com Bosch Professional

Vista geral da aplicação 

Exemplos de aplicação

Qual é a sua finalidade?

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChiefArchitect.RoomPlannerLE&hl=pt
https://itunes.apple.com/pt/app/room-planner-home-design/id520677642?mt=8
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RoomScan & RoomScan Pro

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

iOS 7.0 ou superior

iPhone, iPad e iPod Touch 6.a geração

Licença gratuita/paga

Ofertas relativas a compras na aplicação

GRUPOS ALVO

Arquitetos, restauradores de casas, comerciantes

COMPRAS NA APLICAÇÃO

Exportar créditos

IDIOMAS DISPONÍVEIS

Inglês, Chinês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português do 
Brasil, Russo, Espanhol

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Encoste o seu telefone a cada uma das paredes

O RoomScan desenha automaticamente a sua planta

Use o seu medidor de distâncias laser BOSCH para introduzir 
comprimentos de parede exatos

Interligar divisões, adicionar símbolos de plantas

Guarde, envie ou exporte o seu plano numa variedade  
de formatos

© Copyright 2017 Locometric Ltd

Compatível com Bosch Professional &  
Bosch DIY técnica de medição 

Vista geral da aplicação 

Exemplos de aplicação

Qual é a sua finalidade?

https://itunes.apple.com/pt/app/roomscan-pro/id673673795?mt=8

