
Przyszłość to
Phoenix.

Zarządzanie kolorem
przez Internet.

Spies Hecker – po prostu bliżej!

An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker, jedna z globalnych marek renowacyjnych systemów
lakierniczych Axalta Coating Systems, tworzy optymalne i prak-
tyczne rozwiązania, które nie tylko w znacznym stopniu ułatwiają
pracę warsztatów lakierniczych, ale również sprawiają, że staje się
ona znacznie bardziej wydajna. Bazując na ponad 130 latach sukce-
sów, Spies Hecker przede wszystkim koncentruje się na swoich
klientach. Wysokiej jakości systemy produktowe, zindywidualizo-
wana obsługa i odpowiednio ukierunkowane szkolenia podkreślają
znaczenie relacji z klientami. Marka mająca swoją siedzibę w Kolonii,
Niemcy, jest w czołówce światowych marek lakierów renowacyjnych,
a jej produkty są dostępne w 76 krajach na całym świecie.
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•  Automatyczne aktualizacje receptur,
     informacji o produktach i
     oprogramowania. 

•  Prosty w obsłudze interfejs.

•  Pełny dostęp z różnych urządzeń,
     jak smartfony i tablety.

•  Integracja różnych narzędzi 
     kolorystycznych.

•  Zarządzanie produktem i asortymentem.

•  Bezpieczne przechowywanie danych
     osobowych użytkownika.

•  Udostępnianie receptur innym warsztatom
     lakierniczymi.

•  Archiwizowanie i bezpieczne
     przechowywanie informacji w
     internetowej bazie danych.

Główne cechy Phoenix:
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Phoenix - doskonały
system zarządzania
kolorem dla  warsztatów
lakierniczych.  

Phoenix to nazwa nowego, prostego w
obsłudze systemu wyszukiwania i zarządzania
kolorem, opracowanego w szczególności z
myślą o urządzeniach z dostępem do Internetu.

Korzystając z oprogramowania kolorystycznego Phoenix oraz
dostępu do Internetu, można pobrać najnowsze, codziennie
aktualizowane dane dotyczące kolorów i receptur. Aktualizacje
obejmują receptury dla najnowszych modeli samochodów oraz
specjalnych efektów kolorystycznych. Dzięki temu nie trzeba
czekać na dostarczenie aktualizacji na płytach DVD.   

Phoenix oferuje nie tylko wyjątkowy interfejs, ale również 
zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa przechowy-
wanych danych. Zarówno receptury tworzone indywidualnie,
jak i te wypracowane w warsztatach lakierniczych, można 
zapisać w internetowej bazie danych. W przypadku sieci warsz-
tatów lakierniczych oznacza to, że Phoenix umożliwia wygodne
zarządzanie kolorami pomiędzy serwisami, a zapisane inform-
acje dotyczące koloru można pobrać za pomocą urządzeń 
mobilnych mających dostęp do Internetu.  Phoenix umożliwia
również łatwe podłączenie spektrofotometrów oraz wag inter-
netowych, co zapewnia bardzo dokładną kontrolę danych 
dotyczących koloru oraz zużycia materiału. Phoenix umożliwia
również zarządzanie asortymentem, przyczyniając się do 
wzrostu efektywności pracy.

Phoenix to wydajny system zarządzania kolorem, działający
również bez dostępu do Internetu.

Mieszanie kolorów
przy pomocy wagi 
internetowej.

Zarządzanie przy pomocy ColorTouch Classic
oraz ColorTint Hi-TEC Performance.

Dopasowywanie koloru przy
pomocy spektrofotometru.

Zarządzanie kolorem
w biurze.

Informacje dotyczące 
koloru w urządzeniach mobilnych.
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