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A Cromax lança uma versão atualizada do software de  gestão de cor ChromaWeb  
 

Em fevereiro de 2017, a Cromax® lançou uma versão atualizada do ChromaWebTM, o 

pacote de software abrangente de gestão de produto e busca de cor baseado na Web 

que está ligado à sua base de dados de cor global.  

 

Este upgrade proporciona uma utilização ainda mais fácil para os pintores e contribui 

para que trabalhem de forma muito mais produtiva graças à navegação mais simples, 

incluindo menos movimentos por página, informação ordenada de forma mais intuitiva e 

no modo ecrã tátil, ícones e campos de entrada maiores.  

 

“Esta atualização visa tornar o ChromaWeb ainda mais fácil de utilizar e mais flexível 

para os pintores. Sabemos que irá ajudá-los a agilizar os respetivos processos de 

trabalho na sala de mistura e contribuir para aumentar a produtividade. Quando os 

pintores utilizarem o software atualizado, irão reparar que as principais funcionalidades 

estão agora convenientemente agrupadas em três opções: Vista Básica, Vista Total e 

Definições. Desta forma, os utilizadores podem ver o máximo ou o mínimo de 

informações que pretendem, dependendo se são pintores ou gestores de oficinas. Além 

disso, aumentámos a funcionalidade de ecrã tátil. Em termos gerais, a atualização 

proporciona uma interface verdadeiramente rápida e intuitiva”, afirmou Gunnar Nopens, 

Colour Automation Specialist da Axalta para Colour Marketing na EMEA.  

 

O ChromaWeb, que foi concebido para proporcionar atualizações do software, cores e 

produtos assim que os pintores se liguem à Internet, também lhes oferece muita 

versatilidade. Estes podem trabalhar no modo ecrã tátil ou com um rato no modo 



 

UMA MARCA DA AXALTA COATING SYSTEMS  
 

desktop. Graças às predefinições individuais do produto, a interface pode ser 

personalizada para o utilizador. Independentemente da forma como é usado, o 

ChromaWeb, que é protegido com uma senha, é totalmente acessível a partir de 

qualquer dispositivo com ligação à Internet, incluindo smartphones e tablets. Além disso, 

pode ser utilizado com computadores pessoais sem acesso à Internet e pode ser 

acedido ao mesmo tempo por vários dispositivos diferentes.  

 

Para os que utilizam o ChromaWeb online, a nova atualização já está disponível. 

 

Para mais informações sobre a nova versão do ChromaWeb, visite 

www.cromax.pt/chromaweb  

 

Sobre Cromax ® 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta Coating Systems para as 

oficinas dedicadas à repintura automóvel. Proporcionamos o aumento da produtividade 

às oficinas desde a recepção do veículo até à entrega do mesmo, através de sistemas 

de pintura desenvolvidos para uma aplicação simples, rápida e precisa, soluções 

empresariais e de apoio publicitário adaptadas, e inovações pragmáticas para simplificar 

e agilizar o processo de repintura. Através dos nossos produtos e do nosso apoio, 

ajudamos as oficinas a se concentrarem na progressão dos seus negócios. 
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