Gjennomført digital – fargebehandling via Standowin iQ app
Standowin iQ, Standox farge software, er nå tilgjengelig som en app utviklet for å
komplettere Standowin iQ Cloud og levere mobil digital fargebehandling. Den kan brukes
på nettbrett og smarttelefoner.

+

Standox, det globale lakkmerke, støtter verksteder i optimalisering av fargebehandlingsprosessen takket være den nye Standow in iQ appen. Lakkererne kan koble seg til Standow in
iQ Cloud på W iFi-tilkoblete smarttelefoner og nettbrett med kun ett klikk og også koble opp til
lokale enheter. Fra mottakshallen til verksted og kontor er nå digital farge- gjenvinning og
sjattering lettere med mobile nettverk enheter og Standow in iQ appen. Uansett sted eller
enhet – det viktige er hva som fungerer best for verkstedet.
“Appen forbinder våre digitale enheter,” sier Harald Klöckner, Training Leader for Standox
Europa, Midtøsten og Afrika. “Lakkererens dag kan starte raskere med registrering og
tilkobling opp mot enhetene som brukes i verkstedet – som spektrofotometeret, IP-vektene
og etikett-skriveren. Skyen sikrer at oppdragene, fargemålinger og utvalgte fargeformler
lastes opp i systemet. Standox har i lengre tid tilbudt komplett digital fargebehandling, og
appen vil gjøre prosessen enda mer brukervennlig og også koble sammen en rekke enheter.”
I tillegg til de vanlige funksjonene i Standow in iQ softw are, har appen en integrert skanner
funksjon som kan øke arbeids- hastighet og prosess samt automatiske oppdateringer som gir
dagsaktuell informasjon, formler og produkter. Standow in iQ appen kan nå lastes ned fra App
Store og Google Play eller rett fra w w w .standox.no/standow in
Om Standox
Standox, et av de globale varemerker innen billakk fra Axalta, er det beste valget for fagfolk.
Kunder kan stole på Standox for å oppnå de beste kvalitetsresultatene, hver gang, nøyaktig
og raskt. Som et merke produsert i W uppertal, Tyskland, sørger Standox for at kundene våre
er klare for fremtidig digitalisering ved å forbedre arbeidsflyten og arbeidsprosessene med
digitale verktøy. Standox støtter kundene videre, ikke bare med relevant markedsinnsikt, men
også arbeidstilbud takket være omfattende godkjenninger fra bilprodusenter så vel som flåte-,
leasings- og forsikringsselskaper, som gjenspeiler merkevarens posisjon som en ledende
partner i bilindustrien. Standox – omlakkeringens kunst.
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