
Framtiden heter
Phoenix.

Kulörhantering på 
Internet.

Spies Hecker – helt enkelt närmare.

An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker utvecklar optimala och praktiska lacksystem som gör
arbetet på verkstaden enklare. Spies Heckers princip är att nå större
effektivitet med miljöanpassade fordonslacker, med premium pro-
duktsystem, kompetent rådgivning och anpassad utbildning. Ett
nära partnerskap med billackeringsbranschen och bilindustrin som
helhet har över 130 år av framgång bakom sig. Företaget har sin bas
i Köln och är en av världens ledande tillverkare av billacker och finns
i 76 länder över hela världen.
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•  Automatiska uppdateringar av kulörformler, 
     produktinformation och programvara. 

•  Användarvänligt gränssnitt.

•  Fullständig åtkomst från smartphones, 
     surfplattor och andra mobila enheter.

•  Maskinvara för kulörhantering kan 
     integreras i systemet.

•  Produkt- och lagerhantering.  

•  Hög säkerhet för användarnas
     personliga data.

•  Kulörformler kan utbytas mellan olika 
     verkstäder.

•  Datan arkiveras och lagras i den 
     webbaserade databasen.

Phoenix i korthet:
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Phoenix – det perfekta
kulörhanterings-
systemet för verkstäder.

Phoenix är ett nytt, användarvänligt system för
färgidentifiering och kulörhantering som ut-
vecklats speciellt för webbenheter.   

Med kulörprogrammet Phoenix och en internetuppkoppling
laddar du dagligen ner aktuell kulördata och nya mixformler.
I uppdateringarna ingår recept för fordon som lackerats med
de senaste special- och effektkulörerna. Detta medför at du
slipper vänta på fysiska uppdateringar via DVD.  

Phoenix erbjuder inte bara modernt gränssnitt utan även en
bättre datasäkerhet. Kulörrecept, även era egna kundspecifika
recept, som blandats på verkstaden sparas i den webbaserade
databasen. Phoenix underlättar kulörhanteringen mellan verk-
städer som ingår i nätverk och den lagrade kulörinformationen
är åtkomlig för alla mobila enheter med Internetuppkoppling.
Även spektrofotometrar och IP-vågar integreras enkelt i Phoenix.
Detta möjliggör en mycket exakt kontroll av kulördata och 
materialförbrukning. Phoenix kan dessutom användas för lager-
hantering och därigenom effektivisera arbetsprocesserna.

Phoenix är ett kraftfullt kulörhanteringssystem även om det
används utan Internetuppkoppling.

Blanda färger med
IP-vågar.

Kulörhantering med ColorTouch Classic och
ColorTint Hi-TEC Performance.

Kulörmatchning med 
spektrofotometer.

Kulörhantering på 
kontoret.

Kulörinformation 
på mobila enheter.
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