
O futuro chama-se
Phoenix.

Gestão de cor na Internet.

Spies Hecker – mais perto de si.

An Axalta Coating Systems Brand

A Spies Hecker, uma das maiores marcas globais de repintura 
automóvel da Axalta Coating Systems, desenvolve soluções de 
sistemas de pintura optimizados e práticos que tornam o trabalho
na oficina mais simples e eficiente. Com uma história de sucesso
de mais de 130 anos, os sistemas de produtos de alta qualidade
da Spies Hecker, os serviços adaptados e a formação especiali-
zada demonstram a sua parceria para com a indústria da repin-
tura. Com sede em Colônia, Alemanha, é uma das principais
marcas globais de repintura automóvel, e encontra-se presente
em mais de 76 países do mundo. 
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•  Actualizações automáticas das fórmulas 
     de cor, informações de produtos e do 
     programa. 

•  Interface muito fácil de usar.

•  Acesso total de diferentes dispositivos 
     incluido smartphones e tablets.

•  Integração de diferentes equipamentos 
     ligados à cor.

•  Gestão de stocks e de produto. 

•  Segurança dos dados pessoais do 
     utilizador.

•  Troca de informação de fórmulas de cor 
     individuais entre oficinas de localidades 
     distintas.

•  Arquivo e segurança de dados na base 
     de dados na Internet.

Destaques Phoenix:
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Phoenix – o sistema de
gestão de cor ideal para
as oficinas.   

Phoenix é a designação do novo sistema de
procura e gestão de cor muito fácil de utilizar,
desenvolvido especificamente para equipa-
mentos ligados à internet.    

Com o programa de procura de cor e de acesso á internet
Phoenix, tem acesso aos dados mais recentes de cor e às 
respectivas fórmulas de mistura que são actualizadas diaria-
mente. Estas actualizações incluem fórmulas para os modelos
de viaturas pintados com as mais recentes cores de efeito
especiais. E não tem que aguardar para receber as actualiza-
ções através da distribuição de DVD’s.  

O Phoenix não proporciona apenas uma excepcional interface
de utilização, mas também oferece uma melhor segurança
para os dados. As fórmulas de cor, incluindo as fórmulas 
pessoais específicas, preparadas pelas oficinas podem ser
guardadas numa base de dados na Internet. Para grupos de
oficinas, isto significa que o Phoenix permite uma fácil gestão
de cor entre diferentes locais, e a informação de cor guardada
pode ser acedida por qualquer dispositivo móvel desde que
possua acesso à Internet. Espectrofotómetros, balanças IP,
podem também ser ligados de forma simples ao Phoenix, 
que permite um controlo de dados e de consumo de material
muito preciso. Mais ainda, o Phoenix pode ser utilizado para
gestão de stocks para melhorar a eficiência dos processos de 
tarbalho.

O Phoenix é também um potente sistema de gestão de cor
mesmo quando utilizado sem ligação à Internet.

Preparação de 
cores utilizando uma
balança IP.

Gestão com o ColorTouch Classic e o 
ColorTint Hi-TEC Performance.

Correspondência de cor
com o espectrofotómetro.

Gestão de cor no 
escritório.

Informação de cor
em equipamentos móveis.
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