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Optimal process – från orderupprättande via
blandningsrum till administration

PaintManager™ – Modern hantering av
blandningsprocessen och variantbestämningen

Nätverksanslutning till
utrustningen

Incheckning

Blandningsrum

Kontor

Nya Color Terminal möjliggör alla
arbetssteg för bestämning av rätt
variant.

I blandningsrummet utförs till sist
diverse blandningsordrar av:

Alla data kan överföras till datorn, där
den avslutande rapporteringen utförs.

Från orderupprättande via definition
av rätt variant till dataöverföring i
blandningsrummet.

• Primer
• Baslack
• Klarlack
med EasyMix Connect eller
TouchMix.

• Orderhantering
• Omkostnadshantering
• Kvalitetssäkring
• Definition av förhållningsregler

Tjänster
• Uppdatering av färgbox
• RapidMatch statuscheck
• Certifiering av vikt

PPG möjliggör nya processer med hjälp av modern utrustning!
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Det mest effektiva verktyget för att uppnå den mest optimala färgvarianten

PaintManager från PPG ger
dig enkel orderhantering
och möjlighet att hitta den
optimala färgvarianten.

Programvarudetaljer:
• Innehåller alla tillgängliga recept från
PPG samt blandningsförhållande
• Möjlighet att spara egna recept

Rapporterings- och
kontrollmöjligheter:

Color Terminal

TouchMix

EasyMix Connect

RapidMatch™ X-5

• Omkostnader per order

Color Terminals perfekta konfiguration och ergonomi gör
att arbetet kan utföras optimalt.

Med TouchMix hårdvara är
PaintManager snabbt klar
att användas.

EasyMix Connect är den perfekta hjälpen i
blandningsprocessen. Enkel och snabb användning i en
robust design.

Windows-datorn, som är utrustad
med en pekskärm i ett robust
hölje, är optimal för användning i
blandningsrummet.

EasyMix Connect har utökade programvarufunktioner och kan nätverksanslutas (möjlighet att uppdatera via internet).

Elektronisk utrustning
som mäter objektets
färgnyans för snabbt och
exakt val av variant.

• Möjlighet att upprätta användarkonton

• Statistisk blandningsprocess per
medarbetare

• Enkel användning

• Exakta mängder och spill

Stor pekskärm gör att operatören enkelt och snabbt kan mata in data.

• Omkostnader per kund etc.
• Materialförbrukning per jobb
Utrustning:
• Color Terminal
• Streckkodsläsare

TouchMix är särskilt användarvänlig
tack vare pekskärmen.

• PaintManager-programvara
• 7" TFT-färgskärm

• Etikettskrivare
• PaintManager-programvara

Utrustning:

• Dator med 19” pekskärm

• TouchMix blandningsdator

Extrautrustning:

• Tangentbord och mus

• PaintManager-programvara

• USB- och LAN-portar

• 15" plattskärm

• RapidMatch X-5
Spektrofotometer
• Etikettskrivare

• Våg
Extrautrustning:
Extrautrustning:
• RapidMatch X-5 Spektrofotometer

PPG möjliggör
nya processer med hjälp
		 av modern utrustning!

Utrustning:
• EasyMix Connect blandningsdator

• RapidMatch X-5
Spektrofotometer
• Etikettskrivare

RapidMatch X-5 mäter
färgnyanserna exakt. Färgen mäts
från 5 olika vinklar, direkt på bilen
och oavsett ljuskälla.

• WiFi-kit

Extrautrustning:
• Poleringskit

