Software para Ponto de Venda de Tintas

PAINT
O QUE DIZEM NOSSOS CLIENTES:
“Na True Value, nossa equipe concentrase em entregar um serviço excepcional
ao cliente. Trabalhando com a Datacolor,
pudemos acrescentar necessidades
essenciais ao fluxo de trabalho da venda
de tintas. O PAINT 2. é um software de
formulação de cores fácil de usar, que
irá permitir que nosso pessoal aumente
seus negócios através de conselhos
especializados em cores, dados a jovens
proprietários de casas e entusiastas do
faça você mesmo.”
Dan Reed
Gerente de atendimento ao cliente
True Value

Busca, Formulação e Preparo em Máquinas
Dispensadoras de cores redefinidas!
A 2 do Datacolor® PAINT é um software de gerenciamento de cores modular,
fácil de usar, que torna em realidade a idéia do seu cliente.
Com o PAINT 2, além de obter formulações precisas de cores, também é possível
controlar e acessar os sistemas de formulação e as máquinas dispensadoras
de tinta.
O PAINT 2 vai fazer com que seus clientes voltem sempre. Com acesso instantâneo
a mais de 200.000 cores de leques de cor, é possível formular a cor dos seus
clientes no sistema que eles desejam. Além disso, atualizações simplificadas
enviadas pelo laboratório permitem manter seu banco de dados atualizado,
on-line ou off-line.

PAINT

SOFTWARE PARA PONTO
DE VENDA DE TINTAS

BUSCA RÁPIDA E FÁCIL DE CORES, COM
INTERFACE DE USUÁRIO PERSONALIZÁVEL

•

Fácil de aprender, fácil de usar:
O modo Assistente permite a busca por cor
ou produto e o modo Combinado permite
menos etapas até dispensar a fórmula.

•

Interface de usuário personalizável:
Adicione ou remova recursos de acordo
com seu fluxo de trabalho, navegação
intuitiva e adição personalizada de logotipo
do fabricante ou da loja de materiais.

•

Gerenciamento flexível de fórmulas:
Utilize qualquer unidade de medida shots, onças, quartos, galões ou litros incluindo conversão automática de volume
em peso.

•

Prepare novamente fórmulas salvas,
de forma rápida: Busque nos arquivos
dos clientes qualquer cor, em qualquer
intervalo de tempo, para preparar
rapidamente a cor salva, garantindo a
satisfação dos seus clientes que retornam.

PREPARE COM PERFEIÇÃO AS CORES DOS
CLIENTES ATRAVÉS DE UM MECANISMO DE
FORMULAÇÃO DE QUALIDADE PROFISSIONAL

•

Formulação superior
versus concorrência:
O Datacolor PAINT 2 oferece resultados
superiores em formulação de cores. Com
30% melhores resultados na primeira
formulação em relação aos produtos
de pontos de venda concorrentes, a
necessidade de tingimento para correção
é reduzida, gerando muito mais satisfação
do cliente.

•

Combinações
personalizadas confiáveis:
O PAINT 2 utiliza a tecnologia Smart
Match® da Datacolor, que se adapta ao
comportamento real das bases e dos
colorantes. Não importa se o cliente
deseja personalizar um tom ou formular
cores externas para textura e gesso, confie
no PAINT 2 para tornar real a idéia do
seu cliente.

GERENCIE DE FORMA EFICIENTE SEUS DISPENSADORES, DA MANEIRA QUE PREFERIR
•

Capacidade integrada de dispensadores:
Os comerciantes de tintas podem usar um único computador para gerenciar, de maneira acessível, o sistema de formulação de tinta E o
auto-dispenser através de um protocolo de comunicação direta.

•

Conectividade entre múltiplos dispensadores:
Aumente a produtividade das operações de grandes volumes de tinta usando a comunicações com múltiplos dispensadores, permitindo
trocas de dispensadores.

•

Visualização da quantidade de colorantes:
Fácil dosagem de fórmulas em dispensadores manuais.

EVITE ERROS DE TINGIMENTO E AUTOMATIZE SEU FLUXO DE TRABALHO COM LEITURA
DE CÓDIGO DE BARRAS
•

Evite erros de tingimento:
O Datacolor PAINT 2 suporta códigos de barra para controle de qualidade por detectar a base correta e o tamanho da embalagem antes de
dispensar os colorantes. A comunicação bidirecional com o dispensador garante que erros de tingimento não ocorram por acidente.

•

Fluxo de trabalho automatizado:
Faça a leitura de código de barra dos cartões de cores para entrar com o dado no sistema e garanta que a fórmula correta seja dispensada.

AUMENTE SEU NÚMERO DE CLIENTES COM ATUALIZAÇÕES SIMPLIFICADAS DE CORES, BANCOS DE
DADOS E MUITO MAIS
•

Atualizações:
Baixe facilmente leques de cores, livros de fórmulas e formulações de laboratório - on-line ou off-line.

•

Uploads e Downloads:
Faça o upload da estatísticas dos pontos de vendas e históricos de preparo nas máquinas dispensadoras; baixe listas de preços
e folhetos promocionais.

PAINT

SOFTWARE PARA PONTO
DE VENDA DE TINTAS

COMPARAÇÃO DE FUNÇÕES

DATACOLOR PAINT PRO

DATACOLOR PAINT CCM

DATACOLOR PAINT EFB

Métodos de busca múltipla

4

4

4

Gerenciamento flexível de fórmulas (volume, peso)

4

4

4

Entrada de fórmula manual

4

4

4

Arquivos de cliente

4

4

4

Rótulos

4

4

4

Estatísticas de ponto de venda

4

4

4

Gerenciamento de código de barra

4

4

4

Gerenciamento de lista de preços

4

4

4

Dispensadores manuais (visualização específica)

4

4

4

Dispensadores automáticos (visualizar, dispensar, manter)

4

4

4

Suporta Múltiplos Dispensadores

4

4

4

Coordenação de cores

4

4

4

Atualização de dados (on-line e off-line)

4

4

4

Formulação de leques de cores competitivo

4

4

-

Busca de cor mais próxima

4

4

-

Formulação personalizada (utilizando espectrofotômetro)

4

-

Correção de fórmula

4

-

-

Conectividade com o ColorReaderPRO

-

4

4

Observação: A versão Datacolor PAINTLAB também está disponível para fabricantes de tintas na
configuração de ponto de vendas, gerenciamento de dados e distribuição de atualizações.

Para mais informações, acesse: www.datacolor.com/paint
SISTEMA REQUERIDO
Processador Dual Core de 2 GHz ou mais rápido; 4 GB ou mais de RAM; disco rígido de 500GB; vídeo de 512 MB com 1280x768 de resolução ou maior; unidade de DVD; USB/Porta serial;
Windows 7/Windows 10
INSTRUMENTOS
Suporta todos os espectrofotômetros e colorímetros da Datacolor.
MÁQUINAS DISPENSADORAS DE TINTA
Integração com dispensadores automáticos - Fast & Fluid, COROB e Hero
Suport a comunicação genérica (arquivo) para outros dispensadores - Dromont, Tecmec, Santint, Miller, GeCo, Edel etc.
IDIOMAS
Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Chinês simplificado, Espanhol, Holandês, e outros.
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