
Perfection made simple
Color Data 
Color Explorer 2 
Shop Master

Color 
Data

Color 
Explorer 

2
Shop 

Master

Procura rápida 
e exacta de cores 

Fichas técnicas / fi sm

Actualizações online

Relatórios

Interface com balanças 
de mistura standard

Cores personalizadas

Gestão de preços

Ligação de rede

Suporte de instalação 
e linha directa de apoio

Controlo das existências

Administração de 
encomendas

Protecção por 
palavra-passe

Uma tecnologia de software avançada eleva a gestão 
informatizada de cores e tintas da R-M a um novo 
nível de precisão e efi ciência, ao mesmo tempo que 
simplifi ca o processo com uma interface de utilizador 
intuitiva, tecnologia de ecrã táctil, leitura de códigos 
de barras e actualizações online.
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Três ferramentas de gestão poderosas !

A interface gráfi ca de fácil utiliza-
ção e intuitiva permite aos técnicos 
de pintura identifi car as cores com 
elevada rapidez e precisão, bem 
como encontrar relações de mistura 
de primários, esmaltes e vernizes. 
O módulo Dados de Cor é uma 
ferramenta essencial para qualquer 
ofi cina que se esforce por alcançar 
a máxima efi ciência e rentabilidade.

O módulo Dados de Cor é um sof-
tware que proporciona uma gestão 
rápida e fácil de fórmulas de tintas 
e relações de mistura.

O Color Explorer 2 oferece muitas 
funções, para além das funções 
básicas de obtenção de cores do 
módulo Dados de Cor.

O Shop Master combina todas as 
vantagens dos produtos Dados de 
Cor e Color Explorer 2. Com sis-
tema de encomenda automática 
e gestão global de existências de 
produtos de pintura e materiais re-
lacionados, gestão profi ssional de 
trabalhos e protecção de acesso 
para vários grupos de utilizadores, 
o Shop Master ajuda as ofi ci-
nas a gerirem os seus negócios 
quotidianos e torna-as ainda mais 
rentáveis.

O Shop Master é a solução topo 
de gama para as ofi cinas de 
grande produtividade.
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Color Data / Color Explorer 2 / Shop Master

O Color Explorer 2 permite a ligação di-
recta a todas as balanças comuns, ajuda as 
ofi cinas a criar e guardar cores personali-
zadas, incorpora numerosos relatórios pre-
defi nidos e permite efectuar a importação e 
manutenção de preços de produtos. Além 
disso, transfere automaticamente informa-
ções de cor actualizadas da Internet. Para 
uma solução profi ssional topo de gama, 
o Color Explorer 2 pode ser actualizado 
rapidamente, e em qualquer altura, para o 
Shop Master.
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