
An Axalta Coating Systems Brand

Fremtiden ligger i dine hænder.
Digital farvestyring med den nye Standowin iQ Cloud.



STANDOWIN IQ CLOUD ER DEN ENKLESTE VEJ TIL 
DEN DIGITALE FREMTID.

Fordelene ved Standowin iQ Cloud

Med den unikke Standowin iQ Cloud kan alt fra farvetilpasning til farveblanding 
gøres helt uden en pc. Takket være en webbaseret database med over 200.000 
løbende opdaterede formler og en pakke med mobile enheder får du altid optimal  
farvenøjagtighed. Du får endda også rapporter, der opsummerer centrale 
ydelsesdata for din virksomhed.

Komplet digital farvetilpasning med Standowin iQ Cloud 100% 
Top-løsningen omfatter:
•	Genius	iQ	spektrofotometer	til	digital	måling	af	farver	og	effekter
• vores webbaserede, løbende opdaterede farveformeldatabase
•  trådløs dataudveksling mellem perifere enheder, fx labelprintere og Sartorius 

PMA.Vision IP-vægten
•  samt links til andre funktioner, fx lager- eller ordrestyring, onlinebestilling, 

oversigt over nøgletal osv.

Standowin iQ Cloud 100%  

•  En Genius XS-enhed tilsluttet til et netværk via LAN  
(pc, vægt, printer)

• Objektiv farvemåling

Objektiv farvemåling med:
• fuld adgang til altid aktuelle farveformler
• databeskyttelse i skyen
• ingen vedligeholdelse påkrævet
• let arbejde i netværk
• 100% digital implementering

Træd ind i den digitale fremtid.
 
Det er op til dig, hvor hurtigt du vil følge med digitaliseringen. 
Standox' digitale farvestyringspakker fremtidssikrer 
din virksomhed med ét skridt ad gangen.

✓ Trådløs funktion: Takket være trådløs forbindelse.
✓  Pc-fri proces: Takket være den webbaserede farveformeldatabase laves farveformelblandingen 

ikke længere på pc'en. Softwaren for hele farvestyringsprocessen ligger i skyen og kan tilgås via 
en webbrowser.

✓  Fuld mobilitet: Alle ordrer kan sendes via en mobil enhed, fx en smartphone eller en tablet til  
en IP-vægt, hvor resultatet kan blandes med det samme.

✓  Vedligeholdelsesfri installation: Du behøver ikke længere manuelt at opdatere systemet eller 
sikkerhedskopiere dine data, da dette sker automatisk i skyen.



STANDOWIN IQ CLOUD ER DEN ENKLESTE VEJ TIL 
DEN DIGITALE FREMTID.

Dit team kan få adgang til Standowin iQ Cloud hvor som helst, når blot du har 
en browseraktiveret enhed. Dette betyder, at alle kan bidrage til processen – 
uanset	om	de	befinder	sig	på	kontoret,	i	blanderummet	eller	i	sprøjtekabinen.	
Kort sagt: Med Axaltas trådløse farvestyringsteknologi kan Standox-kunder 
operere	mere	sikkert,	effektivt	og	på	en	mere	brugervenlig	måde	end	
nogensinde før.

Standowin iQ Cloud 100% Plus  

•  En Genius iQ-enhed trådløst forbundet til et netværk 
bestående af pc eller tablet, vægt og printer.

100%-løsningen omfatter desuden:
•	 bedre	farvetilpasning	igennem	farve-	og	effektmåling
• forbedret brugervenlighed med opladerstation
•  høj mobilitet takket være adgang via tablet eller smartphone
•  mulighed for at adskille farvemåling (jobaccept) 

og blandeopgaver

Standowin iQ Cloud 100% TOP 

•	 	En	Genius	iQ-enhed	integreret	i	et	wi-fi-netværk	med	 
en Sartorius PMA.Vision-vægt og mobile enheder

100% Plus-løsningen omfatter desuden:
• fuld mobilitet (også via hotspot)
• der kræves ingen pc i blanderummet
•	 åben	netværksforbindelse	–	flere	vægte	nem	tilslutning
• nem installation og mindre vedligeholdelse

Fuldt mobil



Standox GmbH • Wuppertal • Germany

Du finder supplerende oplysninger  
ved at scanne QR-koden eller ved at gå til  

standox.dk/iQ-cloud
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