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ChromaConnect, a gestão de cores digital Cromax é a mais flexível de sempre  

 

A Cromax® lançou o ChromaConnect, um sistema de gestão de cores digital 

avançado. O ChromaConnect oferece às oficinas máxima liberdade e flexibilidade 

nos processos digitais e totalmente sem fios em todas as áreas, desde a 

identificação das cores até à mistura de cores. Esta abordagem baseada na nuvem 

proporciona aos pintores controlo total em todos os aspetos da gestão de cores 

através da ligação de dispositivos com Wi-Fi, incluindo balanças sem fios e 

impressoras sem fios, assim como o espetrofotómetro mais avançado da Cromax, 

ChromaVision Pro Mini e o ChromaWeb, o software de busca de cor abrangente 

baseado na nuvem da Cromax. 

 

“Há muitos anos que oferecemos às nossas oficinas ferramentas de correspondência de 

cores digitais de primeira classe graças ao facto de a Axalta estar na vanguarda do 

desenvolvimento e inovação tecnológicos. Agora demos um passo mais além 

oferecendo aos pintores mobilidade total. As balanças digitais continuam na paintbox, 

mas os outros processos podem ser realizados em qualquer lugar dentro e fora das 

oficinas. Por outras palavras, o ChromaConnect liga sem fios todos os aspetos de 

gestão de cores para que os pintores possam aceder a funcionalidades como leituras do 

espetrofotómetro, folhas de tarefas e fórmulas de cores imediatamente a partir de 

qualquer dispositivo com acesso à Internet como um smartphone ou tablet. A gestão de 

cores digital tem muitas vantagens, mas a principal vantagem é que pode ser realizada 

sem ser necessário utilizar um computador pessoal,” afirmou Kevin Torfs, Brand 

Manager da Cromax na Europa, Médio Oriente e África.  
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O ChromaConnect também pode ser ligado aos sistemas de gestão existentes das 

oficinas, proporcionando aos proprietários das oficinas informações úteis sobre as 

métricas dos respetivos negócios. Além disso, facilita a gestão dos stocks e os pedidos 

eletrónicos, entre outros. 

 

O ChromaConnect está disponível em três pacotes diferentes para responder aos 

requisitos individuais das oficinas, dependendo dos respetivos percursos digitais. O 

ChromaConnect Pro é a solução de gestão de cores digital completa que utiliza o 

ChromaVision Pro Mini e não requer um computador pessoal. Por sua vez, o 

ChromaConnect Plus usa uma combinação de Wi-Fi e ligação por cabo com um tablet 

ou computador pessoal. Por último, o ChromaConnect Basic utiliza um espetrofotómetro 

e uma base de dados de fórmulas baseada na nuvem.  

 

Kevin Torfs acrescentou, “O ChromaConnect oferece às oficinas um desempenho de 

cor excecional, melhor produtividade, maior eficácia e máxima flexibilidade que 

proporcionam maior rentabilidade. Uma vez que se trata de um sistema baseado na 

nuvem, não só é fácil de instalar, como também inclui atualizações automáticas e 

não requer manutenção contínua.”  

 

Para mais informações sobre o ChromaConnect, contacte o representante Cromax 

da sua área ou visite https://www.cromax.com/pt/pt_PT/colours/colour-

tools/chromaconnect.html 

 

Sobre a Cromax® 

A Cromax® é uma das marcas de repintura global da Axalta para as oficinas dedicadas à 

repintura automóvel. Proporcionamos o aumento da produtividade às oficinas desde a 

receção 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 
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processo de repintura. Através dos nossos produtos e do nosso apoio, ajudamos as 

oficinas a concentrarem-se na progressão dos seus negócios. 
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