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Gelecek ellerinizde.
Yeni Standowin iQ Cloud ile dijital renk yönetimi.



STANDOWIN IQ CLOUD, DİJİTAL GELECEĞE GİDEN 
EN KOLAY YOL.

Standowin iQ Cloud’ın Avantajları

Benzersiz Standowin iQ Cloud sayesinde, renk eşleştirmeden renk karıştırmaya 
kadar birçok işlem, bilgisayar olmaksızın tamamlanabilir. Ayrıca 200.000’in 
üzerinde sürekli olarak güncellenen formülün bulunduğu web tabanlı veri tabanı 
ve mobil cihazlardan oluşan bir paket sayesinde, her zaman optimum renk 
doğruluğunu elde edeceksiniz. Üstelik, işinize dair temel performans verilerinin 
özetlendiği raporlar da alacaksınız.

Standowin iQ Cloud 100% Top Solution ile eksiksiz dijital renk eşleştirme 
şunları içerir:
• Dijital renk ve efekt ölçümü için Genius iQ spektrofotometre,
• Web tabanlı, sürekli güncellenen renk formülü veri tabanımız,
•  Etiket yazıcıları ve Sartorius PMA.Vision IP tartı gibi çevre birimler arasında 

kablosuz veri alışverişi,
•  Depo veya sipariş yönetimi, çevrimiçi sipariş, önemli rakamlara genel bakış vb. 

diğer işlevlere bağlantılar.

Standowin iQ Cloud 100 %  

•  Ağa, LAN (Bilgisayar, tartı, yazıcı) üzerinden bağlanan 
Genius XS

• Objektif renk ölçümü

Objektif renk ölçümü:
• Mevcut renk formüllerine her zaman erişimle
• Bulutta veri koruma özelliğiyle
• Bakım gerekmeksizin
• Kolay ağ oluşturma özelliğiyle
• %100 dijital uygulamayla

Dijital geleceğe adım atın.
 
Dijital çağda ne kadar hızlı ilerlemek istediğiniz size bağlıdır. 
Standox dijital renk yönetimi paketleri, işinizi adım adım 
geleceğe hazır hale getirmenizi sağlar.

✓	 kablosuz	çalışma:	Kablosuz bağlantı özelliği sayesinde.
✓	 	Bilgisayar	gerektirmeyen	işlem:	Web tabanlı renk formülü veri tabanı sayesinde, renk formülü 

derlemesinin artık bilgisayarda yapılması gerekmez. Renk yönetim sürecinin tamamına yönelik yazılım, 
bulutta bulunur ve yazılıma bir web tarayıcısı üzerinden erişilebilir.

✓	 	Tam	mobilite:	Tüm siparişler, akıllı telefon veya tablet gibi bir mobil cihaz üzerinden, sonucun hemen 
karıştırılabileceği bir IP tartıya gönderilir.

✓	 	Bakım	gerektirmeyen	kurulum:	Artık sisteminizi manuel olarak güncellemeniz veya verilerinizi 
yedeklemeniz gerekmeyecek çünkü bu işlemler otomatik olarak bulutta gerçekleştirilecek.



STANDOWIN IQ CLOUD, DİJİTAL GELECEĞE GİDEN 
EN KOLAY YOL.

Ekibiniz, web tarayıcısına sahip herhangi bir cihazın kullanıldığı her yerden 
Standowin iQ Cloud’a ulaşabilir. Bu da herkesin, ister ofiste isterse de karıştırma 
odasında veya boya kabininde olsun, süreç içinde üstüne düşeni yapabileceği 
anlamına gelir. Kısaca, Axalta’nın kablosuz renk yönetimi teknolojisi, Standox 
müşterilerinin her zamankinden daha güvenilir, daha verimli ve daha kullanıcı 
dostu bir şekilde çalışabilmelerini sağlar.

Standowin iQ Cloud 100 % Plus  

•  Bilgisayar veya tablet, tartı ve yazıcıdan oluşan bir ağa 
kablosuz olarak bağlanan Genius iQ.

100% çözüm özelliklerine ek olarak:
•  renk ve efekt ölçümü sayesinde geliştirilmiş renk 

eşleştirmesi sağlanır
• şarj istasyonu sayesinde kullanımı daha kolaydır
•  tablet veya akıllı telefon üzerinden erişim sayesinde 

yüksek mobilite sağlar
•  renk ölçümünü (iş girişi) ve karıştırma görevlerini ayırma 

imkanı sağlar

Standowin iQ Cloud 100 % Top 

•  Wi-Fi ağında Sartorius PMA.Vision tartı ve mobil 
cihazlarla entegre olan Genius iQ

100% Plus çözüm özelliklerine ek olarak:
• tam mobilite sağlar (ayrıca hotspot üzerinden)
• karıştırma odasında bilgisayar gerekmez
• açık ağ bağlantısı; ilave tartılar kolayca bağlanabilir
• kolay kurulum ve daha az bakım

Tam mobilite
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