
ColorDesigner PLUS Formule cores de tinta com rapidez
No varejo de tintas, o atendimento ao cliente é fundamental, e quanto mais rápido 
e com mais precisão você conseguir formular as amostras de tinta do cliente, há mais 
chances que ele volte. Combine o ColorDesigner PLUS com um instrumento de medição 
de cores da X-Rite desenvolvido para o varejo de tintas. Assim, o seu departamento 
de tintas terá um diferencial em relação à concorrência. O software de formulação de 
cores ColorDesigner® PLUS da X-Rite agiliza e aprimora o processo de seleção de tintas, 
reduzindo o trabalho em vão e erros de formulação desnecessários.

O ColorDesigner PLUS é adaptado às necessidades do ambiente de varejo de tintas 
como parte de uma solução completa e personalizada de cores. Com um pacote 
eficiente, o departamento de tintas se tornará um centro de design de cores.

Fácil de usar e intuitivo
• Criado para operar com treinamento mínimo, evitando erros e reduzindo etapas 

para oferecer a melhor experiência ao cliente
• Com os vídeos de treinamento integrados, tenha orientação no local sempre 

que um parceiro precisar
• A configuração pode ser determinada de fábrica ou no momento da instalação, 

entregando o pacote que a loja precisa sem recursos extras desnecessários

Excelente atendimento ao cliente
• Diminua o tempo de espera para atender clientes recorrentes com a capacidade 

de capturar e salvar detalhes sobre pedidos de tinta anteriores
• Entregue cores precisas com consistência por meio de nossos algoritmos de 

última geração

Eficiente
• Simplifique a pesquisa e a formulação de cores
• Gerencie e controle os distribuidores em um único sistema de software 

acessível e fácil de usar, sem precisar de outro computador e outro programa, 
tendo mais espaço no balcão

• Reduza erros com a leitura de código de barras
• Reduza erros com a eliminação de etapas desnecessárias, oferecendo um 

processo simplificado e fácil
• Com o recurso de atualização automática, o ColorDesigner PLUS fica atualizado 

em toda a rede da loja sem necessidade de trabalho, disco ou download de 
arquivo a mais

• Entregue cores precisas com consistência por meio de nossos algoritmos de 
última geração

 Para obter mais informações sobre este produto, acesse www.xrite.com/colordesigner-plus-software

Software de matização de tintas



Software de matização de tintas ColorDesigner PLUS

X-Rite é uma marca comercial ou marca registrada da X-Rite, Incorporated nos Estados Unidos 
e/ou em outros países. PANTONE®, PantoneLIVE e outras marcas comerciais da Pantone 
são de propriedade da Pantone LLC. Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas 
são de propriedade de seus respectivos proprietários. © X-Rite, Inc. 2020. Todos os direitos 
reservados. L3-333-BZ (01/20) xrite.com/colordesigner-plus-software

Simplifique a pesquisa e a formulação de cores Adaptável ao fluxo de trabalho do usuário Gerencie e controle os dosadores 
de tinta diretamente

Suporte e garantia aos serviços
As soluções de análise e medição de cores da X-Rite são desenvolvidas e fabricadas de acordo com os padrões de qualidade mais rigorosos, 
garantidos por serviços globais abrangentes, suporte superior por telefone e via Web, além de opções de manutenção preventiva para melhorar 
seu investimento a longo prazo. Desenvolvemos planos de suporte e garantia aos serviços exclusivos para produtos e necessidades específicos 
da sua organização.

Saiba mais analisando as ofertas de serviços em nosso site: www.xrite.com/page/service-warranty  
Ainda não tem certeza do que precisa? Entre em contato direto conosco pelo e-mail: servicesupport@xrite.com

ColorDesigner PLUS

Requisitos do sistema Windows Windows 7, 8 e 10 (32 e 64 bits)

Memória 4 GB

Resolução de tela Mínimo de 1024 x 768

Espaço disponível em disco 4 GB livres

Bancos de dados Microsoft SQL

Opções de configuração Identificação, pesquisa e formulação

Conectividade Portas para espectrofotômetro, impressora, dosador e leitor de código de barras

Lista completa de especificações disponível em www.xrite.com/colordesigner-plus-software

Você também pode gostar de... 
MetaVue
O MetaVue, um espectrofotômetro de imagens sem contato e fácil de usar, é o primeiro desse tipo a oferecer desempenho superior de medição, 
além de apresentar medições consistentes para uma formulação precisa da tinta. Com o instrumento, os parceiros do setor de tintas têm a garantia 
de que poderão dar conta de vários tipos de amostras de clientes e de medi-las com precisão, dando confiança a quem está atrás do balcão de tintas 
e aumentando a fidelidade do cliente.

i1 Paint
O i1 Paint é um espectrofotômetro portátil econômico e fácil de usar que ajuda os parceiros do varejo de tintas nas formulações de cores das 
amostras de clientes. Oferece uma matização de tintas de qualidade em amostras comuns, como leques, cartões de cores e itens pintados.

Especificações 


