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Optimal proces – fra ordreoprettelse over
blanderum til administration

PaintManager™ – Moderne styring af
blandeprocessen og variantbestemmelsen

Netværksforbindelse til
udstyret

Check-in

Blanderum

Kontor

Den nye Color Terminal muliggør
alle arbejdstrin til bestemmelse af
farvetoner.

Til sidst afvikles i blanderummet div.
blandeordrer og den vægtmæssige
blanding af:

Alle data kan overføres til pc'en, hvor
den afsluttende rapportering udføres.

• Primer

• Ordrestyring

• Grundmaterialer

• Omkostningsstyring

• Klarlak

• Kvalitetssikring

med EasyMix Connect eller
TouchMix.

• Definition af forholdsregler

Fra ordreoprettelse over definition
af den rigtige farvetone-variant til
dataoverførsel i blanderummet.

Services
• Opdatering af farvebokse,
• RapidMatch statuscheck.

PPG giver mulighed for nye processer ved hjælp af moderne udstyr!
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Det mest effektive værktøj til opnåelse af den mest optimale farvevariant

PaintManager fra PPG giver
dig nem ordrestyring og
mulighed for at finde den
optimale farvevariant.

Softwaredetaljer:
• Indeholder alle tilgængelige recepter
fra PPG samt blandingsforhold

Rapportering /
kontrolmuligheder:

Color Terminal

TouchMix

EasyMix Connect

RapidMatch™ X-5

• Omkostninger pr. ordre

Color Terminals perfekte konfiguration og ergonomi
giver mulighed for at udføre arbejdet optimalt.

Med TouchMix hardwaren
er PaintManager hurtigt
klar til brug.

EasyMix Connect er den perfekte hjælp til
blandeprocessen. Nem og hurtig betjening i et
robust design.

Windows-computeren, der er
udstyret med en berøringsskærm i
et robust kabinet, er optimal til brug i
blanderummet.

EasyMix Connect har udvidede softwarefunktioner og kan tilsluttes
netværk (mulighed for opdatering via internettet).

Elektronisk udstyr til at
måle farvenuancen for
hurtigt og præcist valg af
farvetone.

• Mulighed for at gemme egne recepter

• Statistisk blandeproces pr. medarbejder

• Valgmulighed for brugerkonti

• Nøjagtige mængder og spild

• Nem betjening

• Omkostninger per kunde
• Materialeforbrug pr. job

Stor berøringsskærm, der giver operatøren mulighed for nem og hurtig
indtastning.

Udstyr:
• Color Terminal
• Stregkodelæser

TouchMix er særdeles brugervenlig
på grund af berøringsskærmen.

• Etiketprinter

• PaintManager software
• 7" TFT-farveskærm

• PaintManager software

Udstyr:

• 19” pc med berøringsskærm

• TouchMix blandecomputer

Ekstraudstyr:

• Tastatur og mus

• PaintManager software

• USB- og LAN-indgange

• 15" fladskærm

• RapidMatch X-5
farvefotospektrometer
• Label printer

• Vægt
Ekstraudstyr:
Ekstraudstyr:
• RapidMatch X-5 farvefotospektrometer

PPG giver mulighed for
nye processer ved hjælp
			 af moderne udstyr!

Udstyr:
• EasyMix Connect blandecomputer

• RapidMatch X-5
farvefotospektrometer
• Labelprinter

RapidMatch X-5 måler farvetonerne
præcist. Farven måles fra 5
forskellige vinkler, direkte på bilen
og uafhængigt af lyskilden.

• WiFi kit

Ekstraudstyr:
• Poleringskit

