Cyfrowe zarządzanie kolorami w urządzeniach mobilnych

Rozwiązanie Phoenix Cloud marki Spies Hecker jest już dostępne! Nowe, cyfrowe rozwiązanie umożliwia kontrolę każdego
etapu procesu zarządzania kolorami za pomocą przeglądarki urządzenia mobilnego.
Cyfrowe zarządzanie kolorami działa teraz na nowym poziomie. Dzięki Phoenix Cloud
warsztaty lakiernicze mogą teraz kontrolować cały proces, od dobierania koloru po
mieszanie, na urządzeniach mobilnych — niezależnie od tego, gdzie pracują nad zleceniem:
w biurze, w mieszalni czy w warsztacie. Każdy krok procesu zarządzania kolorami może być
teraz obsługiwany z różnych miejsc. Komputer stacjonarny z zainstalowanym
oprogramowaniem nie jest już potrzeby w mieszalni.
Nowa technologia przenosi cały proces wraz z powiązanymi informacjami do Phoenix Cloud.
Spektrofotometr Color-Dialog porównuje wyniki pomiarów wykonanych w warsztacie z ponad
200 000 recepturami kolorów. Baza danych jest nieustannie aktualizowana, co oznacza, że
użytkownicy zawsze mają dostęp do najnowszego oprogramowania i receptur
kolorystycznych.

Nowa technologia przenosi cały proces wraz z
powiązanymi informacjami do Phoenix Cloud.

Sieć Wi-Fi łączy wszystkie urządzenia uczestniczące w procesie, od spektrofotometru Color-Dialog Phoenix po wagi IP i drukarki IP. Koniec
pracochłonnego zarządzania poszczególnymi elementami z poziomu mieszalni. System współpracuje ze wszystkimi urządzeniami
obsługującymi łączność Wi-Fi, takimi jak smartfony i tablety.
Pakiety dopasowane do potrzeb
W zależności od stopnia cyfryzacji warsztatu marka Spies Hecker oferuje swoim klientom trzy różne pakiety rozwiązań cyfrowych: od
całkowicie bezprzewodowej integracji wszystkich urządzeń za pośrednictwem sieci Wi-Fi w Phoenix Cloud Hi-TEC Performance, po
częściowo bezprzewodowe rozwiązanie Phoenix Cloud Classic i prostą wersję Phoenix Cloud Base opartą na sieci LAN.

„Zawsze dążymy do tego, aby oferować naszym klientom praktyczne
rozwiązania”.

Dzięki usłudze Colour Cloud marka Spies
Hecker zapewnia mobilność cyfrowego doboru
koloru, dzięki czemu proces jest łatwiejszy niż
kiedykolwiek.

Inną zaletą rozwiązania Phoenix Cloud jest możliwość zapisywania danych w chmurze i
łączenia się z innymi programami, takimi jak systemy magazynowe, systemy zarządzania
pracą lub programy analizujące kluczowe wskaźniki KPI. „Dążymy zawsze do tego, aby
oferować naszym klientom praktyczne rozwiązania, które ułatwiają pracę w warsztatach”
wyjaśnia Joachim Hinz, Spies Hecker Brand Manager for Europe, the Middle East and Africa.
„Najbardziej zaawansowany pakiet, czyli Phoenix Cloud Hi-TEC Performance, oferuje
całkowicie bezprzewodowe rozwiązanie, które łączy ze sobą wiele urządzeń i umożliwia
zarządzanie kolorami w całej firmie”.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Color Cloud, kliknij tutaj.
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