Przyszłość jest w Twoich rękach.
Cyfrowe zarządzanie kolorem z nowym Standowin IQ Cloud.

An Axalta Coating Systems Brand

STANDOWIN IQ TO NAJPROSTSZA D
CYFROWEJ PRZYSZŁOŚCI
Dzięki unikatowemu narzędziu Standowin IQ Cloud dobieranie i mieszanie
kolorów może odbywać się w całości bez użycia komputera. Natomiast dzięki
internetowej bazie danych zawierającej ponad 200 tysięcy stale aktualizowanych
receptur oraz pakietowi urządzeń mobilnych zawsze można osiągnąć optymalną
precyzję koloru. Co więcej można również przejrzeć raporty zawierające
najważniejsze dane o wynikach pracy przedsiębiorstwa.
Kompletny, cyfrowy dobór koloru dzięki Standowin iQ Cloud 100% Top:
• spektrofotometr Genius iQ do cyfrowego pomiaru koloru i efektu
• nasza internetowa, stale aktualizowana baza receptur kolorów
•	bezprzewodowa wymiana danych z urządzeniami peryferyjnymi takimi
jak drukarki etykiet i waga Sartorius PMA.Vision IP
•	połączenie z innymi funkcjami, takimi jak gospodarka magazynowa,
zamówienia automatyczne oraz pakiet analizy danych.

Wkrocz do cyfrowej przyszłości
Od Ciebie zależy, jakie tempo cyfryzacji zastosujesz
u siebie. Cyfrowe pakiety zarządzania kolorami Standox
umożliwiają Ci zabezpieczenie Twojej firmy na przyszłość
krok po kroku.

Standowin iQ Cloud 100%

•	Spektrofotometr Genius połączony z siecią poprzez
LAN (PC, waga, drukarka)
• Obiektywne pomiary kolorów
Obiektywne pomiary kolorów dzięki:
• pełnemu dostępowi do zawsze aktualnych receptur kolorów
• ochronie danych w chmurze
• brakowi wymogu konserwacji
• łatwym połączeniom sieciowym
• w 100% cyfrowej implementacji

Zalety narzędzia Standowin iQ Cloud
✓ Praca bez kabli: dzięki łączności bezprzewodowej.
✓ Możliwy proces bez komputera: dzięki internetowej bazie receptur kolorów komputer nie jest
już wymagany. Oprogramowanie używane w całym procesie zarządzania kolorami znajduje się
w chmurze i może być uruchamiane w przeglądarce.
✓ Pełna mobilność: wszystkie zlecenia można wysyłać z urządzenia mobilnego takiego jak smartfon lub
tablet na wagę IP i od razu wymieszać kolor.
✓ Instalacja bez konserwacji: nie trzeba już ręcznie aktualizować systemu ani archiwizować danych,
gdyż czynności te odbywają się automatycznie w chmurze.

DROGA DO

Standowin iQ Cloud 100% Plus

Standowin iQ Cloud 100% Top

•	Spektrofotometr Genius iQ połączony bezprzewodowo
z komputerem lub tabletem, wagą i drukarką.

•	Spektrofotometr Genius iQ zintegrowany z siecią
bezprzewodową, w połączeniu z wagą Sartorius
PMA.Vision i urządzeniami mobilnymi

Dodatkowe funkcje w porównaniu z wersją 100%:
• jeszcze lepszy dobór koloru poprzez pomiar koloru i efektu
• łatwiejsze użytkowanie dzięki stacji dokującej
• wysoka mobilność dzięki dostępowi przez tablet lub smartfon
• możliwość przydzielania pomiarów kolorów do zleceń

Pełna mobilność
Twój zespół może uzyskać dostęp do narzędzia Standowin IQ Cloud z dowolnego
miejsca za pośrednictwem każdego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę
internetową. Oznacza to, że pracownicy mogą wykonywać swoje zadania
niezależnie od tego czy znajdują się w biurze, mieszalni, czy w innym miejscu
w warsztacie. Krótko mówiąc, bezprzewodowa technologia zarządzania kolorami
Axalta pomaga klientom Standox pracować w sposób bardziej niezawodny,
wydajny i przyjazny dla użytkownika niż kiedykolwiek wcześniej.

Dodatkowe funkcje w porównaniu z wersją
100% Plus:
• pełna mobilność (również poprzez hotspot)
• niewymagany komputer w mieszalni
•	otwarte połączenie sieciowe – łatwe podłączanie
dodatkowych wag
• łatwa instalacja i rzadsza konserwacja
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For more information, scan the QR code or visit:
standox.pl/iQ-cloud
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