Przyszłość jest w Twoich rękach.
Cyfrowe zarządzanie kolorem z nowym Standowin IQ Cloud.
Standowin iQ to najprostsza droga do cyfrowej przyszłości.
Dzięki unikatow emu narzędziu Standow in IQ Cloud dobieranie i mieszanie kolorów może
odbyw ać się w całości bez użycia komputera. Natomiast dzięki internetow ej bazie danych
zaw ierającej ponad 200 tysięcy stale aktualizow anych receptur oraz pakietow i urządzeń
mobilnych zaw sze można osiągnąć optymalną precyzję koloru. Co w ięcej można rów nież
przejrzeć raporty zaw ierające najw ażniejsze dane o w ynikach pracy przedsiębiorstw a.
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Wkrocz do cyfrowej przyszłości
Od Ciebie zależy, jakie tempo cyfryzacji zastosujesz u siebie.
Cyfrow e pakiety zarządzania kolorami Standox umożliw iają Ci zabezpieczenie Tw ojej firmy na
przyszłość krok po kroku.

Standowin iQ Cloud 100 % TOP

Standowin iQ Cloud 100 % Top

#

Kompletny, cyfrow y dobór koloru dzięki Standowin iQ Cloud
100% Top:
spektrofotometr Genius iQ do cyfrow ego pomiaru koloru i
efektu
nasza internetow a, stale aktualizow ana baza receptur
kolorów
bezprzew odow a w ymiana danych z urządzeniami
peryferyjnymi takimi jak drukarki etykiet i w aga Sartorius
PMA.Vision IP
połączenie z innymi funkcjami, takimi jak gospodarka
magazynow a, zamów ienia automatyczne oraz pakiet
analizy danych.
Dodatkowe funkcje w porównaniu z wersją 100% Plus:
pełna mobilność (rów nież poprzez hotspot)
niewymagany komputer w mieszalni
otwarte połączenie sieciowe – łatw e podłączanie
dodatkow ych w ag
łatwa instalacja i rzadsza konserwacja

Standowin iQ Cloud 100 % PLUS
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Standowin iQ Cloud 100 % Plus
Spektrofotometr Genius iQ połączony bezprzew odow o z
komputerem lub tabletem, w agą i drukarką.
Dodatkowe funkcje w porównaniu z wersją 100%:
• jeszcze lepszy dobór koloru poprzez pomiar koloru i efektu
• łatw iejsze użytkow anie dzięki stacji dokującej
• w ysoka mobilność dzięki dostępow i przez tablet lub
smartfon
• możliw ość przydzielania pomiarów kolorów do zleceń

Standowin iQ Cloud 100 %
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Standowin iQ 100%
Spektrofotometr Genius iQ połączony bezprzew odow o z
komputerem lub tabletem, w agą i drukarką.
Dodatkowe funkcje w porównaniu z wersją 100%:

• jeszcze lepszy dobór koloru poprzez pomiar koloru i efektu
• łatw iejsze użytkow anie dzięki stacji dokującej
• w ysoka mobilność dzięki dostępow i przez tablet lub
smartfon
• możliw ość przydzielania pomiarów kolorów do zleceń

Zalety narzędzia Standowin iQ Cloud
Praca bez kabli: dzięki łączności bezprzew odow ej.
Możliwy proces bez komputera: dzięki internetow ej bazie receptur kolorów komputer nie jest już w ymagany. Oprogramow anie używ ane w
całym procesie zarządzania kolorami znajduje się w chmurze i może być uruchamiane w przeglądarce.
Pełna mobilność: w szystkie zlecenia można w ysyłać z urządzenia mobilnego takiego jak smartfon lub tablet na w agę IP i od razu
w ymieszać kolor.

Instalacja bez konserwacji: nie trzeba już ręcznie aktualizow ać systemu ani archiw izow ać danych, gdyż czynności te odbyw ają się
automatycznie w chmurze.

Pełna mobilność.
Tw ój zespół może uzyskać dostęp do
narzędzia Standow in IQ Cloud z dow olnego
miejsca za pośrednictw em każdego
urządzenia w yposażonego w przeglądarkę
internetow ą. Oznacza to, że pracow nicy
mogą w ykonyw ać sw oje zadania niezależnie
od tego czy znajdują się w biurze, mieszalni,
czy w innym miejscu w w arsztacie.
Krótko mów iąc, bezprzew odow a technologia
zarządzania kolorami Axalta pomaga
klientom Standox pracow ać w sposób
bardziej niezaw odny,

Cyfrowe Zarządzanie Kolorem
Standox to innow acyjna technologia cyfrow ego zarządzania kolorem. Now oczesne
rozw iązania oferow ane przez markę Standox zapew niają łatw e, a zarazem najbardziej
precyzyjne dopasow anie koloru.
#

Czytaj więcej

