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Cromax atualiza o software de gestão de cor programa ChromaWeb para o 

adaptar aos pedidos dos utilizadores 

 

7 de outubro de 2021 - O software de busca e gestão de cores digital completo 

ChromaWeb da Cromax foi atualizado com base nos pedidos mais comuns dos 

utilizadores cujo objetivo é otimizar o fluxo de trabalho das oficinas e melhorar assim a 

respetiva produtividade. 

 

A nova versão deste software inclui quatro novidades significativas que permitem poupar 

tempo, material e energia aos utilizadores:  

 

1. Foi introduzida a possibilidade de distribuir o produto entre diferentes ordens de 

trabalho, antes e depois da pesagem. 

2. Foi melhorada a integração com todo o tipo de balanças. 

3. A nova versão permite abrir a página de fórmulas a partir da secção “Hit-on-Hit”. 

4. As cores de três camadas aparecem por predefinição na primeira camada da 

fórmula quando se seleciona a fórmula, marcando de forma clara a ordem das 

camadas desde o fundo.  

 

As outras novas funcionalidades oferecidas por esta atualização também visam 

aumentar a produtividade facilitando o trabalho do pintor na box de pintura. 

 

Joana Vale, que integra a equipe dos Color Service da Cromax em Portugal, afirmou, 

“Esta atualização do software ChromaWeb demonstra novamente que na Cromax 

trabalhamos para oferecer soluções aos nossos clientes com ferramentas e processos 

avançados que contribuem para otimizar o fluxo de trabalho nas oficinas.” 

  
 
Para mais informações, visite www.cromax.pt.  

http://www.cromax.pt./


 

 
 
 

 

Sobre a Cromax 

Cromax, uma marca de repintura global da Axalta, foi concebida para aumentar a 

produtividade. As nossas tintas são formuladas especificamente para otimizar os 

negócios com processos avançados que poupam tempo, energia e material que 

aumentam a produtividade e proporcionam custos de operação mais baixos. As nossas 

soluções de valor acrescentado oferecem aos clientes os sistemas mais avançados para 

obter os melhores resultados em todo o fluxo de trabalho. Além disso, as nossas 

ferramentas inteligentes, o conhecimento aprofundado dos nossos colaboradores e as 

nossas redes sólidas e aprovadas tornam as oficinas nossas clientes mais atrativas para 

os fornecedores de trabalho. Cromax – impulsione a sua produtividade. 
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