100 % digital kulörhantering.
Phoenix Cloud gör det hela enkelt.

Spies Hecker – helt enkelt närmare.

An Axalta Coating Systems Brand

Med Phoenix Cloud blir
digital kulörmatchning
ännu mer exakt, precis
och enkel att utföra.
Tack vare digital teknik är kulörhantering med hjälp av
Phoenix Cloud pålitlig, användarvänlig och tydlig. Tiden då
komplex kulörmatchning gjordes med hjälp av konventionella
kulörkort ligger bakom oss.
Trådlöst.
Med hjälp av Wi-Fi-anslutningen och den internetbaserade
receptdatabasen kan du utföra kulörmatchning på kontoret
eller i mixrummet med en surfplatta, smartphone eller
dator. För maximal flexibilitet.
Uppdaterad och exakt.
Fordonets kulör och effekt mäts med ColorDialog
Phoenix-spektrofotometern och jämförs med Spies
Hecker-internetdatabasen. Därmed får du ett optimalt
resultat som bygger på fler än 200 000 befintliga recept.
För maximal exakthet.
Snabbt och effektivt.
Kulörreceptet kan vidarebefordras direkt från vilken
enhet som helst (dator, surfplatta eller smartphone) till
en IP-mixvåg som exempelvis Sartorius PMA.Vision.
Det innebär att rätt kulör kan blandas på en gång. För
snabbare arbetsprocesser.
Säkert och tydligt.
Utöver att säkert förvara alla jobbdata tillhandahåller
Phoenix Cloud även en praktisk översikt över viktig
information efter matchningen. För pålitlig information.
Med Phoenix Cloud Hi-TEC-paketet får du den bästa
tillgängliga kulörmatchningen.
Det omfattar:
•	en ColorDialog Phoenix-spektrofotometer
•	webbportalen ”Phoenix” för kulörmatchning med
en receptdatabas som uppdateras löpande
•	smidigt datautbyte med kringutrustning som IP-vågar
eller IP-etikettskrivare
•	länkar till andra funktioner som exempelvis lager- eller
orderhantering, onlinebeställning, kontroll av alla
viktiga data osv.

Digital kulörhantering steg för steg –
Beroende på hur digitaliserad din verksamhet är, kan du använda
Phoenix Cloud Base
-	ColorDialog Compact, ansluten till en dator via
USB-kabel (våg, etikettskrivare via LAN eller WLAN).
- Objektiv kulörmätning
Detta innebär:
- full åtkomst till befintliga kulörrecept
- dataskydd i Phoenix Cloud
- inget underhåll
- enkel nätverkskonfiguration
- 100 % digital kulörhantering

Optimerad kulörhantering med Phoenix
Cloud Hi-TEC Performance-paketet.

Innovativt, utbyggningsbart, mobilt Phoenix Cloud höjer ribban.
De digitala Spies Hecker’s Phoenix
Cloud-kulörhanteringspaketen bygger
på innovativ teknik från Axalta. Tack
vare en webbaserad receptbas och
Wi-Fi-aktiverad maskinvara är det nu
möjligt att utföra hela processen från
kulörmatchning till kulörblandning
var som helst i verkstaden. Detta
gör Phoenix Cloud till världens mest
avancerade kulörhanteringslösning
för lackverkstäder.

– med Phoenix Cloud-paket

olika paket för att bygga upp en kulörhanteringskapacitet steg för steg.
Phoenix Cloud Classic
-	ColorDialog Phoenix är trådlöst anslutet till
Wi-Fi-nätverket och omfattar dator eller surfplatta,
våg och etikettskrivare

Phoenix Cloud Hi-TEC-Performance
-	ColorDialog Phoenix integrerad i ett WLAN-nätverk med
IP-våg (t.ex. Sartorius PMA.Vision) och mobila enheter
(t.ex. surfplatta, WLAN-etikettskrivare)

Ytterligare fördelar jämfört med Phoenix Cloud 		
Base-paketet:
-	optimalt kulörbeslut genom kulör- och effektmätning
-	extra bekvämt med en laddningsstation till
ColorDialog Phoenix
-	större flexibilitet tack vare åtkomst med surfplatta
eller smartphone
-	möjlighet att fysiskt separera kulörmätningen
från kulörblandningen

Ytterligare fördelar jämfört med Phoenix Cloud
Classic-paketet:
- full mobilitet (även via hot spot)
- ingen dator krävs i mixrummet
-	öppen nätverksanslutning, som gör det enkelt att
ansluta flera vågar
- enkel installation och inget underhåll

Spies Hecker, ett av Axalta Coating Systems globala varumärken för lackering,
utvecklar avancerade och praktiska färgsystemlösningar som gör billackering
enklare och effektivare. Tack vare en 135 år lång och framgångsrik historia av
högkvalitativa produktsystem, skräddarsydda tjänster och specialutbildning har
Spies Hecker en viktig roll inom lackeringsbranschen. Företaget är baserat i tyska
Köln, finns i över 76 länder och är ett världsledande varumärke inom lackering.
Spies Hecker – simply closer.

För mer information
skanna QR-koden eller besök:
spieshecker.se/phoenix-cloud
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