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ChromaWeb - nowa aplikacja marki Cromax usprawnia pracę warsztatów 

 

Nowa, bezpłatna aplikacja marki Cromax – ChromaWeb, na smartfony i tablety, jest już 

dostępna w sklepach App Store i Google Play. Oferuje te same funkcje co ChromaWeb, 

kompleksowe oprogramowanie kolorystyczne marki Cromax. Dodatkowo została 

wyposażona w m.in. czytnik kodów kreskowych, który ułatwia cyfrowe dopasowywanie 

kolorów. 

 

Aplikacja ChromaWeb oznacza szybszą i bardziej precyzyjną pracę lakierników dzięki 

zdalnemu dostępowi i możliwości przesyłania danych do mieszalni, innych stref 

warsztatu, a nawet do całej sieci serwisów z dowolnego miejsca. W połączeniu ze 

spektrofotometrem ChromaVision Pro Mini aplikacja ChromaWeb tworzy zaawansowany 

system do zarządzania kolorami o nazwie ChromaConnect. 

 

Aplikacja ChromaWeb stanowi integralny element systemu ChromaConnect, ponieważ 

zapewnia bezpośredni dostęp do globalnej bazy kolorów i produktów marki. „Aplikacja 

współpracuje z cyfrową infrastrukturą serwisu. Jest szczególnie przydatna dla sieci 

warsztatów, ponieważ pozwala szybko i łatwo udostępniać receptury kolorów do różnych 

lokalizacji” – mówi Olaf Adamek, Cromax Brand Manager na Europę, Bliski Wschód 

i Afrykę. 

 

Aplikacja wykonuje też kopie zapasowe wszystkich receptur w chmurze, zapewniając 

łatwy dostęp zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Co więcej, ChromaWeb 

pomaga ocenić, ile lakieru potrzeba do konkretnego zlecenia.  

 



 

 
 
 

Nowa aplikacja marki Cromax zapewnia łatwy i szybki dostęp do stale aktualizowanej 

bazy receptur, dzięki czemu warsztaty mogą pracować szybciej i wydajniej. ChromaWeb 

znacznie przyspiesza wyszukiwanie prawidłowych receptur oraz ułatwia zarządzanie 

stanem magazynowym. 

 

„Intuicyjny interfejs aplikacji ChromaWeb czyni z niej obowiązkowy element wyposażenia 

każdego warsztatu” – mówi Olaf Adamek. 

 

Więcej informacji na temat marki Cromax i jej cyfrowych rozwiązań kolorystycznych na 

stronie www.cromax.com/pl/chromaweb. 

 

 

O marce Cromax 

Cromax, globalna marka renowacyjnych systemów lakierniczych Axalta, na pierwszym 

miejscu stawia poprawę wydajności pracy. Nasze produkty zostały opracowane 

specjalnie z myślą o optymalizacji procesów poprzez oszczędność czasu, energii oraz 

materiałów, co przekłada się na zwiększenie wydajności oraz obniżenie kosztów 

operacyjnych. Dostarczamy klientom zaawansowane rozwiązania, które pozwalają na 

udoskonalenie procesu naprawy na każdym jej etapie. Dzięki inteligentnym narzędziom, 

specjalistycznej wiedzy naszych pracowników i rozbudowanej sieci autoryzowanych 

partnerów serwisy współpracujące z nami są atrakcyjne dla firm dostarczających 

zlecenia. Cromax – stawiamy na produktywność. 
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