
An Axalta Coating Systems Brand

Framtiden ligger i dina händer.
Digital kulörhantering med nya Standowin iQ Cloud.



STANDOWIN IQ CLOUD ÄR DEN ENKLASTE VÄGEN TILL DEN 
DIGITALA FRAMTIDEN.

Fördelar med Standowin iQ Cloud

Med det unika Standowin iQ Cloud kan du utföra allt - från kulörmatchning till 
kulörblandning - utan att en PC behövs. Tack vare den webbaserade databasen 
med fler än 200 000 ständigt uppdaterade recept och ett paket med mobila 
enheter, kommer du alltid att uppnå optimal kulörnoggrannhet. Dessutom får  
du tillgång till rapporter som sammanfattar nyckeldata för ditt företag.

Topplösningen Standowin iQ Cloud 100 % ger en komplett digital 
kulörmatchning och omfattar:
• spektrofotometern Genius iQ för digital kulör- och effektmätning,
• vår webbaserade databas med kulörrecept som uppdateras ständigt,
•  trådlöst datautbyte mellan kringutrustning såsom etikettskrivare och vågen 

Sartorius PMA.Vision IP
•  samt länkar till andra funktioner som lager och orderhantering, online-

beställningar, översikt av nyckeltal osv.

Standowin iQ Cloud 100 %  

•  En Genius XS som är ansluten till nätverk via LAN  
(PC, våg, skrivare)

• Objektiv kulörmätning

Objektiv kulörmätning med:
• full tillgång till kulörrecept som alltid är uppdaterade
• dataskydd i molnet
• inget underhållsbehov 
• smidiga nätverksuppkopplingar
• 100 % digital implementering

Ta klivet in i den digitala framtiden.
 
Du bestämmer själv hur snabbt du vill implementera digitalisering. 
Med Standox digitala kulörhanteringspaket får du möjlighet att 
göra din verksamhet framtidssäker – ett steg i taget.

✓ Sladdfri användning: Tack vare trådlösa anslutningar.
✓  PC-fri process: Tack vare den webbaserade databasen med kulörrecept utförs inte sammansättningen 

av kulörrecept längre på en PC. Programvaran för hela kulörhanteringsprocessen finns i molnet och kan 
kommas åt med en webbläsare.

✓  Komplett mobilitet: Alla beställningar kan skickas via en mobil enhet som exempelvis en smartphone 
eller en platta till en IP-våg, där resultatet kan mixas med detsamma.

✓  Underhållsfri installation: Du behöver inte längre uppdatera ditt system manuellt eller 
säkerhetskopiera dina data, eftersom det sker automatiskt i molnet.



STANDOWIN IQ CLOUD ÄR DEN ENKLASTE VÄGEN TILL DEN 
DIGITALA FRAMTIDEN.

Oavsett var ditt team befinner sig har de tillgång till Standowin iQ Cloud med 
vilken browser som helst. Det innebär att alla kan bidra med sin del i processen, 
vare sig de jobbar på kontoret, i mixrummet eller sprutboxen. Kortfattat: med 
Axaltas trådlösa kulörhanteringsteknik kan vi på Standox erbjuda våra kunder 
en pålitligare, effektivare och mer användarvänlig service än någonsin.

Standowin iQ Cloud 100 % Plus  

•  En Genius iQ som är trådlöst ansluten till ett nätverk 
bestående av en PC eller platta, våg och skrivare.

Utöver den 100-procentiga lösningen erbjuds:
• förbättrad kulörmatchning genom kulör-och  effektmätning
• utökad användarvänlighet med laddningsstation
• stor mobilitet tack vare tillgång via platta eller smartphone
•  möjlighet att separera kulörmätning (jobbingång) och 

mixningsuppgifter

Standowin iQ Cloud 100 % Top 

•  En Genius iQ som är integrerad i ett Wi-Fi-nätverk 
med en Sartorius PMA Vision-våg och mobila enheter

Utöver lösningen 100 % Plus erbjuds:
• full mobilitet (även via hotspot)
• ingen PC krävs i mixrummet
•  öppen nätverksanslutning – ytterligare vågar  

enkla att ansluta
• enkel installation och mindre underhåll

Total mobilitet
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For more information, scan the QR code or visit:  
standox.se/iQ-cloud
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