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Kompetencje Kolorystyczne

Cyfrowe Zarząd

Dzięki Phoenix Cloud cyfrowy dobór kolorów jest jeszcze bardziej precyzyjny i
łatwiejszy.
Dzięki cyfrowej technologii zarządzanie kolorami z wykorzystaniem Phoenix Cloud jest niezawodne, przejrzyste i przyjazne dla użytkownika.
Skomplikowany dobór koloru za pomocą tradycyjnych wzorników to już przeszłość.

Bezprzewodowo.
Łączność Wi-Fi i internetowa baza receptur pozwalają dopasować kolor pracując z biura lub
mieszalni korzystając z tabletu, smartfona albo komputera. Maksymalna elastyczność.

Precyzja i aktualne dane.
Pomiar koloru i efektu lakieru pojazdu dokonuje się za pomocą spektrofotometru ColorDialog
Phoenix; wynik jest następnie porównywany z internetową bazą danych Spies Hecker.
Optymalny wynik uzyskuje się w oparciu o ponad 200 000 aktualnych receptur. Pozwala to na
maksymalną precyzję.

Szybkość i wydajność.
Recepturę koloru można następnie przesłać bezpośrednio z dowolnego urządzenia
(komputera, tabletu lub smartfona) do wagi, na przykład Sartorius PMA.Vision. Oznacza to
możliwość natychmiastowego wymieszania właściwego koloru, co przekłada się na szybszą
pracę.

Bezpieczeństwo i przejrzystość.
Phoenix Cloud nie tylko umożliwia bezpieczne przechowywanie danych związanych z
konkretnym zleceniem, ale także zapewnia dostęp do najważniejszych informacji po jego
zakończeniu. Phoenix Cloud to wiarygodne źródło informacji.
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Cyfrowe zarządzanie kolorami krok po kroku – dzięki pakietom Phoenix Cloud
W zależności od obecnego stopnia stosowania cyfrowej technologii w warsztacie istnieje możliwość skorzystania z różnych pakietów, aby
budować możliwości zarządzania kolorami krok po kroku.

Pakiet Phoenix Cloud Base
Urządzenie ColorDialog połączone kablem USB z komputerem (waga, drukarka etykiet za
pośrednictwem sieci LAN lub WLAN).

Bad Message 400
reason: Illegal character SPACE=' '

Obiektywny pomiar koloru
pełny dostęp do aktualnych receptur kolorów
ochronę danych w Phoenix Cloud
brak potrzeby konserwacji
prostą konfigurację sieci
w 100% cyfrowe zarządzanie kolorami

Pakiet Phoenix Cloud Classic
Urządzenie ColorDialog Phoenix połączone bezprzewodowo z siecią Wi-Fi obejmującą
komputer lub tablet, wagę i drukarkę etykiet

Bad Message 400
reason: Illegal character SPACE=' '

Dodatkowe korzyści w porównaniu z pakietem Phoenix Cloud Base:
lepsza identyfikacja koloru dzięki pomiarowi koloru i efektu;
wygodna obsługa i ładowanie urządzenia ColorDialog Phoenix dzięki stacji
dokującej
większa elastyczność dzięki dostępowi za pośrednictwem tabletu lub smartfona
możliwość przypisywania pomiaru do konkretnego zlecenia.

Pakiet Phoenix Cloud Hi-TEC Performance
Urządzenie ColorDialog Phoenix zintegrowane poprzez sieć WLAN z wagą sieciową (np.
Sartorius PMA.Vision) i urządzeniami przenośnymi (np. tabletem, drukarką etykiet)

Bad Message 400
reason: Illegal character SPACE=' '

Dodatkowe korzyści w porównaniu z pakietem Phoenix Cloud Classic:
pełna mobilność (również za pośrednictwem hot spotu)
w mieszalni nie musi znajdować się komputer
otwarte połączenie sieciowe – łatwe połączenie z wieloma wagami
prosta instalacja i brak potrzeby konserwacji.

Zoptymalizowane zarządzanie kolorami dzięki pakietowi Phoenix Cloud Hi-TEC Performance.

Innowacyjny, mobilny, z możliwością rozbudowy - Phoenix Cloud wyznacza nowe standardy.
Pakiety Phoenix Cloud do cyfrowego zarządzania kolorami od Spies Hecker oparto na innowacyjnej technologii Axalta. Teraz, dzięki bazie
receptur kolorów i urządzeniom z dostępem do Wi-Fi, przeprowadzenie całego procesu od doboru koloru do jego wymieszania jest możliwe z
dowolnego miejsca w warsztacie. Czyni to Phoenix Cloud najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem dla warsztatów lakierniczych w dziedzinie
zarządzania kolorami.

Cyfrowe Narzędzie Kolorystyczne
Zawsze aktualne. Spies Hecker oferuje cyfrowe narzędzia kolorystyczne zapewniające
klientom najbardziej precyzyjny dobór koloru.

