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1. Visão Geral do Fluxograma de Trabalho 
O aplicativo Auto SC é projetado para usuários de oficinas automobilísticas no setor de acabamento de 
carrocerias, proporcionando uma solução rápida que permite pesquisar e corrigir cores lisas e de tintas com 
efeitos especiais em veículos danificados.  

 

 

 

 

O aplicativo Auto SC Web é compatível com as medições de trabalhos enviadas por Wi-Fi a partir dos 
dispositivos MA-3, MA-5 e MA-T5. Também é possível enviar os trabalhos por meio de conexão USB para um 
computador utilizando o aplicativo Bridge para os mesmos dispositivos e para o instrumento MA91. 

O aplicativo Bridge também é utilizado para configurar a conexão Wi-Fi para o dispositivo. 

A pesquisa, a correção de receitas e a seleção da melhor candidata à receita são acessadas no aplicativo Auto 
SC por meio dos navegadores Google Chrome ou Microsoft Edge. 

É possível imprimir ou enviar as receitas de tintas ao dosador ou à balança. 

Medição da Tarefa a 
partir do dispositivo 

Comunicação via 
Wi-Fi ou USB 

Seleção da candidata 
à melhor receita 

 

Saída da receita 

 

Configurar 
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2. Conectar e Configurar o Dispositivo 
Antes de poder enviar medições de tarefas, é necessário configurar o dispositivo com um localizador 
do sítio eletrônico na Internet.  

1. Instale o "Aplicativo Bridge da X-Rite" no seu 
computador Windows. 

O aplicativo está configurado para execução ao 
iniciar o sistema. O ícone pode ser encontrado na 
bandeja do sistema da barra de ferramentas. A 
janela do aplicativo também abrirá ao conectar um 
dispositivo. 

2. Insira o localizador (URL) do servidor na aba 
Configuração. Como predefinição, este campo 
conterá o URL para o serviço de Medição em 
Nuvem da X-Rite: https://72pd4a1xac.execute-
api.us-east-
1.amazonaws.com/prod/measurements  

3. Conecte o dispositivo e ele será 
automaticamente configurado com o URL especificado. 

 

 

 

3. Enviar uma Tarefa Medida por Meio do Aplicativo Bridge 
1. Conecte o dispositivo MA-3, MA-5, MA-T5 ou MA91 via USB ao computador que tem o 

aplicativo Bridge em execução. 
2. Vá à aba Tarefas onde encontrará todas as 

tarefas atualmente armazenadas no 
dispositivo. O tempo de carregamento 
depende de quantas tarefas estão 
armazenadas. 

3. Selecione as tarefas que deseja enviar. É 
possível selecioná-las utilizando as teclas Shift 
e Ctrl com o rato para realçar uma ou 
múltiplas tarefas. 

4. Clique em Enviar Tarefas. 

 

 

 

https://72pd4a1xac.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/measurements
https://72pd4a1xac.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/measurements
https://72pd4a1xac.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/measurements
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4. Enviar uma Tarefa Medida via Wi-Fi 
Para os dispositivos com capacidade de Wi-Fi (conexão sem fios), ou seja, MA-3, MA-5 e MA-T5, é 
possível enviar as tarefas medidas diretamente a partir do dispositivo para o aplicativo da Web.  

1. Configure o dispositivo como descrito na seção 2. 
2. Conecte o dispositivo a uma rede Wi-Fi (consulte o Guia do Usuário do 

dispositivo para instruções adicionais). 
3. Selecione uma tarefa ou todas as tarefas e clique no botão da nuvem 

 para enviar as medições. 

 

 

5. Iniciar sessão no aplicativo da Web 
1. Abra o navegador Google ChromeTM ou Microsoft EdgeTM e vá até o aplicativo da Web. O 

localizador (URL) específico da sua marca de tintas ter-lhe-á sido fornecido. 
2. Insira o endereço de correio 

eletrônico registrado e a senha. Se 
necessário, estes dados podem ser 
obtidos junto ao seu fornecedor de 
tintas. 

Nota: é possível abrir o aplicativo em 
qualquer dispositivo compatível com os 
navegadores Google Chrome executando 
a versão 80.0.x.x ou Microsoft Edge 
44.18.x, ou versões mais recentes. 

Em telas menores, tais como as dos 
telefones celulares, a diagramação apresenta-se alterado para melhorar a legibilidade. 

É possível configurar sua conta para diversos níveis de usuários, os quais determinarão os recursos e 
as funções disponíveis ao usuário individual: 

• Administrador (Empresa de Tintas) – nível de usuário mais alto, permitindo acesso total aos 
parâmetros de configuração. 

• Administrador Local (Administrador da Oficina) – nível de usuário mediano, permitindo 
acesso aos parâmetros de configuração básicos que afetam somente os usuários locais. 

• Usuário (Usuário da Oficina) – nível de usuário mais baixo, sem acesso aos parâmetros de 
configuração. 
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6. Selecionar uma Tarefa Medida & Configurar uma Pesquisa com Filtro 
A seção Pesquisar permite escolher tarefas medidas anteriormente, aplicar filtros e iniciar uma 
pesquisa. 

1. Selecione a “Linhas de Tintas” no menu emergente. 
2. Selecione o número de série do dispositivo. 

Nota: é possível selecionar as entradas rolando a lista. Também é 
possível inserir alguns caracteres para encurtar a lista. 

3. Selecione a tarefa com a qual deseja trabalhar. O nome da tarefa 
coincide com aquele que foi armazenado e enviado a partir do 
dispositivo. Se não foi inserido nenhum nome no dispositivo, a data e 
a hora da medição será salva automaticamente. 

Nota: a Estrela Amarela indica que essa tarefa foi processada 
anteriormente e salva com uma receita preferida. 

 

 

Após selecionar uma tarefa, é possível aplicar filtros para ajudar a estreitar 
os resultados da pesquisa. 

Nota: os filtros exibidos dependem da base de dados das tintas e serão 
diferentes daqueles mostrados neste exemplo: 

É possível escolher aplicar um filtro ou prosseguir sem filtragem. 

Nota: se aplicar muitos filtros, pode ser que não ache resultados 
coincidentes na pesquisa. 

Os filtros podem ser úteis caso deseje restringir os resultados a uma marca 
de carro específica, a um tipo de tinta (por exemplo: cor lisa, metálica, 
perolizada), ou a um tamanho de floco/textura. 

 

4. Após selecionar a tarefa e escolher os filtros, clique no botão 
Pesquisar. 
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7. Resultados da Pesquisa & Correção 
Os resultados são exibidos e classificados com base na melhor matização das cores, os quais são 
mostrados para as receitas “Original” e “Corrigida”. A qualidade prevista para cada receita aparece 
em realce. 

• Verde = Boa 
• Amarelo = Satisfatória 
• laranja / Vermelho = Atenção / Aviso 

Dois números são exibidos em cada caixa 
realçada. Neste exemplo: 0.4 / 25 

O primeiro número, “0.4”, representa a 
distância da matização da cor ao longo 
dos ângulos como uma pontuação de 
Delta E. Quanto menor o valor, melhor. 

O segundo número, “25”, representa a 
qualidade do encaixe da forma espectral 
da tarefa e da receita. Isto é uma 
indicação de se os pigmentos corretos 
estão na receita em questão, (Encaixe da 
Forma, quanto menor o número, melhor). 

 

Os filtros e as categorias exibidas dependem da base de dados de tintas utilizada. É possível alterar a 
ordem de classificação clicando no cabeçalho das categorias. Também é possível Pesquisar/Filtrar 
inserindo texto na caixa de pesquisa. 
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8. Selecionar a Candidata à Melhor Receita 
Ao selecionar uma candidata à receita, são exibidas informações adicionais para a receita “Original” 
ou para a receita “Corrigida”. Para alternar entre elas, selecione Original / Corrigida. 

Utilize a vista de gradiente da amostra de cor, o Delta E, o gráfico Espectral e as tabelas de LabCh 
que fornecem mais detalhes para fazer a sua escolha da receita final. 

Para salvar sua receita preferida, clique no ícone de estrela. 
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9. Imprimir e Enviar sua Receita 
Configure a quantidade e as unidades de medida necessárias. 

 

As receitas podem ser: 

 Enviadas para balanças ou dosadores (veja como configurar os tipos de arquivos 
em Configuração) 

 Impressas com a opção de Relatório Completo ou Etiqueta  

 Salvas como um arquivo .json para comunicação com outros sistemas 
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10. Funções de Textura para Usuários do MA-T5 
O instrumento MA-T5 tem a capacidade adicional de medir e enviar imagens de texturas para o 
serviço na Web. Isso possibilita uma inspeção mais atenta da amostra e da receita para assegurar a 
seleção dos pigmentos de efeitos corretos (por exemplo: metálicos, perolizados, iridescentes, 
xirálicos, mica). 

Quando uma tarefa medida ou uma base de dados de tintas contiverem dados de imagens, estas 
serão exibidas após selecionar uma receita. 

 

Para exibir e comparar imagens para cada ângulo, selecione-as na lista emergente. 

Os valores do Grau de Cintilação são exibidos para os ângulos especulares. A igualação com esses 
valores ajuda a determinar se a sua receita contém corretamente o tipo, o tamanho e a 
concentração de pigmentos de efeitos. 

Os valores da Aspereza são exibidos para o ângulo 15d (difuso). A igualação com esses valores ajuda 
a determinar se a sua receita contém corretamente o tamanho e a concentração de pigmentos de 
efeitos. 

Ao clicar em uma amostra de textura, abrir-se-á uma vista ampliada, o que permitirá uma inspeção 
mais atenta das partículas dos pigmentos.  

Nota: não é possível mostrar uma imagem para a receita “Corrigida”, visto que esta não tem uma 
imagem a ela associada. É exibida a imagem da receita “Original”. 
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11. Configuração, Sítio Eletrônico e Parâmetros dos Usuários 
O acesso às opções de Configuração depende dos níveis de acesso das contas dos usuários. 

 

Acesse os parâmetros de Configuração por meio do ícone do usuário. 

 

 

A seção Tema permite: 

• Escolher o esquema de cores 
• Selecionar um logotipo  

Nota: os arquivos .png com fundos transparentes são os 
mais adequados 

• Dar um nome à janela do Aplicativo e do Navegador 
• Definir um localizador para a página de ajuda (esta pode ser 

a página da X-Rite ou dos seus documentos ou vídeos de 
ajuda personalizados). 

• Após fazer as alterações, clique em Enviar para salvá-las 

 

 

 

 

A Configuração do Mecanismo determina como as receitas 
serão geradas e classificadas. 

Consulte um especialista de aplicativos da X-Rite para ajudar 
a determinar os melhores parâmetros para as suas 
necessidades. 
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Utilize a função Base de Dados para transferir os 
arquivos “.bcsqlite”. 

Os Administradores podem usar essa função para 
atualizar as bases de dados usando o aplicativo da Web. 

 

Na seção Dosadores, é possível configurar diversas saídas 
de arquivos usando o formato do modelo “.rfo”. 

O modelo “.rfo” é uma solução flexível que permite que 
os usuários formatem os arquivos de saída para serem 
compatíveis com as balanças de pesagem e com os 
dosadores. 

 

 

Utilize os Preços para configurar os preços dos 
ingredientes dentro de cada linha de tintas. 

Nota: os Administradores podem configurar preços 
predefinidos que são aplicados a todos os usuários. Os 
Administradores locais só podem modificar os preços 
localmente para os usuários das oficinas. 

 

 

 

 

 

 

Utilize o Arquivo de Registro para emitir relatórios 
mostrando as atividades e os erros para auxiliar no 
diagnóstico de problemas. 
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