
An Axalta Coating Systems Brand

Du holder fremtiden i hendene dine.
Digital fargebehandling med den nye Standowin iQ Cloud.



STANDOWIN IQ CLOUD ER DEN ENKLESTE VEIEN TIL 
DEN DIGITALE FREMTIDEN.

Fordeler med Standowin iQ Cloud

Med den unike Standowin iQ Cloud kan alt fra fargematching til fargemiksing 
gjøres helt uten PC. Og takket være en nettbasert database med mer enn 
200 000 kontinuerlig oppdaterte resepter og en pakke av mobile enheter,  
vil du alltid oppnå optimal fargenøyaktighet. I tillegg kan du også få rapporter 
som oppsummerer viktige ytelsesdata for din virksomhet.

Komplett digital fargematching med Standowin iQ Cloud 100 % 
Top solution omfatter:
•	Genius	iQ	spektrofotometer	for	digital	farge-	og	effektmåling
• vår nettbaserte, kontinuerlig oppdaterte fargereseptdatabase
•  trådløs datautveksling mellom eksterne enheter som etikettskrivere og  

Sartorius PMA.Vision IP-vekten
•  lenker til andre funksjoner som lager- eller bestillingsstyring, nettbestillinger, 

oversikt over nøkkeltall osv.

Standowin iQ Cloud 100 %  

•  Genius XS koblet til nettverk via LAN  
(PC, vekt, skriver)

• Objektiv fargemåling

Objektiv fargemåling med:
• full tilgang til fargeresepter som alltid er oppdatert
• databeskyttelse i skyen
• ikke nødvendig med vedlikehold
• enkel nettverksoppbygging
• 100 % digital implementering

Tre inn i den digitale fremtiden
 
Det er opp til deg hvor raskt du vil gå fram med 
digitaliseringen. Standox’ digitale fargebehandlingspakker 
lar deg fremtidssikre virksomheten din steg for steg.

✓ Trådløs drift: Takket være trådløs tilkobling.
✓  PC-fri prosess: Takket være den nettbaserte fargereseptdatabasen utføres ikke lenger 

fargereseptsammensetning på PC. Programvaren for hele fargebehandlingsprosessen foregår i skyen og 
er tilgjengelig via en nettleser.

✓  Full mobilitet: Alle bestillinger kan sendes via en mobilenhet, som en smarttelefon eller et nettbrett, til en 
IP-vekt, der resultatene kan mikses med en gang.

✓  Vedlikeholdsfri installasjon: Du trenger ikke lenger å manuelt oppdatere systemet eller 
sikkerhetskopiere dataene, siden det gjøres automatisk i skyen.



STANDOWIN IQ CLOUD ER DEN ENKLESTE VEIEN TIL 
DEN DIGITALE FREMTIDEN.

Teamet ditt kan få tilgang til Standowin iQ Cloud overalt ved å bruke en enhet 
med nettleser. Det betyr at alle kan gjøre sin del av prosessen – uansett om de 
er på kontoret, i mikserommet eller lakkboksen. Kort sagt gjør Axaltas trådløse 
fargebehandlingsteknologi at Standox-kunder kan drive mer pålitelig, mer 
effektivt	og	på	en	mer	brukervennlig	måte	enn	tidligere.

Standowin iQ Cloud 100 % Plus  

•  Genius iQ trådløst koblet til et nettverk på PC eller 
nettbrett, vekt og skriver.

Funksjoner i tillegg til 100 % løsning:
•	 forbedret	fargematching	med	farge-	og	effektmåling
• forbedret brukervennlighet med bruk av ladestasjon
•  høy mobilitet takket være tilgang via nettbrett eller 

smarttelefon
•  mulighet for å skille fargemålinger (jobbinntak) 

og mikseoppgaver

Standowin iQ Cloud 100 % Top

•	 	Genius	iQ	integrert	i	et	wi-fi-nettverk	med	en	Sartorius	
PMA.Vision-vekt og mobile enheter

Funksjoner i tillegg til 100 % Plus solution:
• full mobilitet (også via hotspot)
• ikke nødvendig med PC i mikserommet
•	 åpen	nettverkstilkobling	–	enkelt	å	koble	til	flere	vekter
• enkel installasjon og mindre vedlikehold

Fullstendig mobil.
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