Phoenix, o software de cor da Spies Hecker, está agora disponível como aplicação
O software de cor da Spies Hecker, Phoenix, está agora disponível como aplicação
para smartphones e tablets. Além do acesso ao Phoenix Cloud, a base de dados de
cores e produtos global, a aplicação oferece funcionalidades práticas como um
leitor de códigos de barras integrado.
A aplicação Phoenix para dispositivos Android e iOS torna a gestão de cores digital para as
oficinas mais intuitiva. Foi concebida a pensar na experiência dos utilizadores e oferece a
experiência completa Phoenix Cloud numa interface ágil para o utilizador. Para os
utilizadores da aplicação, um componente importante é o acesso à base de dados de cores
abrangente e global da Spies Hecker que tem mais de 200 000 fórmulas, desde cores para
automóveis clássicas até cores para automóveis mais recentes. A função de leitor digital
integrado permite o acesso a informações de cores diretamente a partir de códigos de
barras que é uma parte positiva do processo.
"O Phoenix Cloud, a nossa solução completa e intuitiva para a gestão de cor digital, oferece
uma plataforma online abrangente para tudo, desde o acesso a cores até à documentação
de cor digital,” afirmou Dietmar Wegener, Color e Customer Support Management Leader da
Spies Hecker na Alemanha, Áustria e Suíça. "Com a nova aplicação Phoenix, os pintores
podem começar facilmente o seu dia de trabalho com um único toque no ecrã dos respetivos
dispositivos. O software pode ser ligado diretamente aos dispositivos Wi-Fi como o
espetrofotómetro, balanças IP e impressoras de rótulos.”
Graças à liberdade oferecida pelo espetrofotómetro Wi-Fi e pela aplicação Phoenix, é
possível implementar novos processos de trabalho mais eficientes. Dietmar Wegener
declarou, “As oficinas podem aumentar significativamente a respetiva eficiência
incorporando funções digitais no respetivo trabalho diário.”
A aplicação Phoenix pode ser transferida agora na Apple Store e na Google Play. As
hiperligações também estão disponíveis em www.spieshecker.pt/phoenix-app
Sobre a Spies Hecker
A Spies Hecker, uma das maiores marcas globais de repintura automóvel da Axalta,
desenvolve soluções de sistemas de pintura otimizados e práticos que tornam o trabalho na
oficina mais simples e eficiente. Com uma história de sucesso de mais de 135 anos, os
sistemas de produtos de alta qualidade da Spies Hecker, os serviços adaptados e a
formação especializada demonstram a sua parceria para com a indústria da repintura. A
empresa de Colónia, Alemanha, é uma das principais marcas globais de repintura
automóvel, e encontra-se presente em mais de 76 países do mundo.
Spies Hecker – mais perto de si!
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