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Samenvatting
De Pico kleurcodescanner wordt op het ogenblik gebruikt door vele tienduizenden schilders
en andere beroepsgroepen. De Pico App bevat de meeste kleurenwaaiers en heeft nu een
nieuwe geweldige optie: Inmeten, Digitaal Zoeken en Delen van uw eigen kleurencollectie!
Als uw bedrijf een eigen kleurcollectie heeft, betekent dit dat u en uw collega’s,
vertegenwoordigers, klanten etc. ook kunnen zoeken naar de dichtstbijzijnde kleur in uw
eigen collectie! Er is geen enkel ander kleurmeetinstrument dat deze optie gratis heeft!
Daarbij is de optie ook nog eens gemakkelijk te gebruiken.
Als er sprake is van een hele kleine collectie, bijvoorbeeld minder dan 50 kleuren dan kun je
dit meestal op het oog nog zien. Zijn er meer kleuren in de eigen collectie typisch tussen de
50 en 1000 kleuren dan is het reuze handig om daarin digitaal te kunnen zoeken.
Met Pico is dit nu mogelijk! Dit scheelt echt enorm veel zoek en raad werk. Handig voor
designers, vertegenwoordigers, directie etc. De Pico-App beeld alle kleuren ook af voor een
eerste kleurindruk van alle kleuren in de eigen keurcollectie.

Hoe maak je een eigen collectie met Pico? Dat gaan we stapsgewijs uitleggen:
Opmerking: In de iOS versie voor de iPhone en de Android versie worden soms verschillende
uitdrukkingen gebruikt. Indien dit voor de specifieke stap zo is, wordt dat tussen haakjes
aangegeven met (iOS) of (Android).
1. Een persoonlijke collectie maken
Ga naar het scherm “Pico Start Menu” (door op ç te klikken evt meerdere keren) en
klik op “Collecties” (je gaat dan naar het scherm “Alle collecties”) en
klik op “Maak een verzameling” (iOS) of “Maak een Collectie” (Android) .
Vul in het pop-up scherm “Collectie naam” de gewenste naam van de collectie in. Maak
hier bijvoorbeeld “collection ABC”
Klik op “Toevoegen” (iOS) of “Voeg Toe” (Android)
2. Eigen kleuren meten, Naam geven en Toevoegen aan de persoonlijke collectie
Ga naar het scherm “Pico Start Menu” en klik op “Collecties” dan op “Gebruiker”. Je ziet
nu een lijstje met de persoonlijke kleurcollecties. De nieuw aangemaakte “collection
ABC” is daar nu ook op terug te vinden.
Om kleuren toe te voegen doe je het volgende: Zet de Pico (na het verwijderen van de
cap) op de kleur en klik op “SCANNEN”. Klik op het veld bovenaan “Voer naam in” en vul
een zinvolle naam voor de kleur in, bv een specifieke kleurencode van de persoonlijk
collectie. Klik vervolgens op “+”. [Als de “+” optie niet zichtbaar is klik dan eerst op
“Meer” en dan [“+”] ), en dan de nieuwe eigen collectie “collection ABC” [of een andere
persoonlijke verzameling waar de kleur aan moet worden toegevoegd.]
Het systeem geeft nu een melding dat de kleur aan de collectie is toegevoegd.
3. Delen van uw nieuwe eigen collectie
1. Klik achtereenvolgens op: “Pico Start Menu/ Collecties/Gebruiker” en rechts
boven het kopje “Gebruiker” (geeft een lijstje met persoonlijke collecties) staat de
optie “kiezen” (iOS) of “Selecteer” (Android).
Als je deze selecteer functie hebt aangeklikt zie je achter iedere persoonlijke
collectie een (selectie-)rondje verschijnen en boven de lijst staat nu een rondje
met een pijl naar boven en een afvalbakje.
2. Selecteer het rondje achter “collection ABC” en druk vervolgens op het rondje
met de pijl naar boven.
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3. Op dat moment komt er een menu met drie opties; “Cloud Share; CSV
exporteren; annuleren” voor (iOS) en “Link naar Cloud”, “Export CSV” en
“Annuleer” (Android). Klik op de optie “Cloud Share” (iOS) of “Link naar Cloud”
(Android).
4. Vervolgens komt er een animatie met de tekst “Palette Cloud - Klaar om jouw
kleuren met de wereld te delen!” en een knop “Delen”; Klik op de knop “Delen”
(iOS) of “Deel” (Android).
Hierna komen er – afhankelijk van wat u gebruikt op uw telefoon – een aantal
keuzes om de collectie te delen (WhatsApp, OneDrive, LinkedIn, Dropbox, Gmail,
Outlook etc.)
5. Kies bijvoorbeeld “WhatsApp”, en selecteer de personen of groepen met wie u
de collectie wilt delen. Klink onderaan op de optie “Volgende”. Een nieuw
scherm verschijnt en klik op Stuur. Nu krijgt de persoon, of groep van personen
een link opgestuurd in de vorm van https://share.palette.com/pico/dec*****..**
Iemand die deze link via “Whatsapp” op zijn telefoon krijgt kan deze aanklikken.
6. Na aanklikken van de Link verschijnt vervolgens de geïmporteerde collectie in het
menu van de Pico App “Importeren van Collectie”. Klik nu op “Sla Collectie op”.
De Pico app geeft nu een melding dat de nieuwe collectie is opgeslagen. De
nieuwe collectie kan worden gevonden onder “Pico Start Menu/
Collecties/Gebruiker”
4. Activeren van de nieuwe gebruikers collectie
Om te kunnen zoeken in uw nieuwe gebruikerscollectie moet u de collectie activeren:
1. Ga naar het scherm “Pico Start Menu” (door op ç te klikken evt meerdere
keren)
2. Klink linksboven op de drie streepjes (Hamburger menu)
3. Klik op “instellingen”
4. Klik op “Wijzig bijpassende collecties”
5. Klik op “Gebruiker” (u ziet nu een lijst met uw eigen collecties. Achter elke naam
staat een open rondje of een v teken (check mark) ).
6. Als u de collectie wilt gebruiken moet in het rondje een V check mark staan. Door
op het rondje te klikken wordt de check mark verwijderd of toegevoegd.
7. U kunt dit voor meerdere collectie gebruiken en dus activeren of deactiveren
8. Als u een scherm teruggaat met ç komt u weer in het scherm instellingen .
9. U kunt nu weer klikken op “Wijzig bijpassende collecties” en op de collecties van
uw land (voor NL “Nederland”) of “Rest van de wereld aanklikken”
10. In de lijst kunt u nu aangeven welke collecties geactiveerd moeten worden om in
te zoeken.
11. U kunt elke combinatie van eigen collecties en standaard collecties gebruiken.
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5. Deel van een bestaande verzameling versturen
Het is ook mogelijk een deelcollectie te versturen van een bestaande collectie. Dit gaat
op vrijwel dezelfde manier als het versturen van een volledige collectie
1. Klik achtereenvolgens op: “Pico Start Menu/ Collecties/Gebruiker”
U ziet nu een lijst met (eigen) kleurcollecties.
Let op in tegenstelling tot het delen van een hele collectie klikt u nu NIET de optie
“kiezen” (iOS) of NIET op ” Selecteer” (Android). In dat geval zou namelijk de hele
collectie gekozen worden.
2. Klik de kleurcollectie aan waarvan u een gedeelte van de kleuren wilt vesturen
3. Klik nu op kiezen.
4. De kleuren in de kleurcollectie worden nu afgebeeld als gekleurde cirkels met
witte open rondjes erin met of zonder v teken (check mark). Het v teken geeft
uiteraard aan welke kleuren geselecteerd zijn om te worden opgestuurd.
5. Klik op de pijl omhoog en volg vervolgens de stappen 3 tot 6 onder het kopje
“Delen van uw nieuwe eigen collectie”
In feite is dus het versturen van een gehele collectie of een gedeelte ervan vrijwel
gelijk. Het enge verschil is dat bij het versturen van een gedeelte van de collectie
de collectie waar de kleuren uitgeselecteerd worden, apart moet worden
aangeklikt.
Ook kunnen kleuren selectief worden verzonden van elke bestaande collectie.
Bovenstaande procedure biedt een tal van mogelijkheden.
Ten eerste biedt het potentiële klanten om voor hun collectie kleuren van meubelplaat,
plakfolies, schoenen etc. een eigen collectie te maken en deze te delen met wie m maar zou
willen gebruiken.
Ten tweede kan je een kleuren waaier die nog niet in de Pico staat (of niet meer) kopiëren
of inmeten in een eigen collectie (kleuren eigen namen geven) en deze delen met ieder die
je maar wil.
Lijkt ons goed als u deze procedure eens in uw eigen Pico app probeert, omdat het “doen”
de mogelijkheden zoveel meer inzichtelijk maakt.
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English Version / Engelse Versie

Unique option:
Create, Share and Search digitally in your own color collection!
Resume
The Pico color code scanner is currently used by many tens of thousands of painters and
other professional groups. The Pico App contains the most color fan decks and now has a
new great option: Measure, Digitally Searh and Share your own color collection!
If your company has its own color collection, this means that you and your colleagues,
representatives, customers etc. can also search for the closest color in your own collection!
There is no other color measuring tool that has this option for free! The option is also easy
to use.
If there is a very small collection, for example less than 50 colors, you can usually still see
this visually. If there are more colors in your own collection, typically between 50 and 1000
colors, it is very useful to be able to search digitally. With Pico this is now possible! This
really saves a lot of searching and consulting work. Handy for designers, representatives,
management, etc. The Pico-App also displays all colors for a first color impression of all
colors in their own color collection.
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How do you create your own collection with Pico? We will explain this step by step:
1. Create a personal collection Go to the screen “Pico Home” (by clicking on ç several
times if necessary) and click on “Collections” (you will then go to the screen “All
collections”) and click on “Create a Collection”. Enter the desired name of the collection
in the pop-up screen “Collection name”. For example, create “collection ABC” Click
“Add”.
2. Measure your own colors, Give a name and Add them to your personal collection
Go to the screen “Pico Home” and click on “Collections” then on “User”. You will now
see a list with the personal color collections. The newly created “collection ABC” can
now also be found on it.
To add colors, do the following: Put the Pico (after removing the cap) on the color and
click on “SCAN”. Click on the field at the top “Enter name” and enter a meaningful name
for the color, eg a specific color code of the personal collection. Then click on “+”. [If the
“+” option is not visible, first click on “More” and then [“+”] ), and then the new own
collection “collection ABC” [or any other personal collection to which the color should be
added. ] The system will now notify you that the color has been added to the collection.
3. Sharing Your New Own Collection
1. Click in succession on: “Pico Home/ Collections/User” and right above the heading
“User” (displays a list of personal collections) is the option “Select”.
If you have clicked this select function, you will see a (selection) circle appear behind
each personal collection and above the list is now a circle with an arrow pointing up
and a waste bin.
2. Select the circle behind “collection ABC” and then press the circle with the arrow up.
3. At that point, a menu with three options will appear; “Cloud Share; Export CSV;
Cancel”
Click the “Cloud Share” option.
4. Next comes an animation that says “Palette Cloud - Ready to share your colors with
the world!” and a “Share” button; Click the “Share” button. After this - depending on
what you use on your phone - there will be a number of choices to share the
collection (WhatsApp, OneDrive, LinkedIn, Dropbox, Gmail, Outlook etc.)
5. For example, choose “WhatsApp”, and select the people or groups with whom you
want to share the collection. Click on the “Next” option at the bottom. A new screen
will appear and click Send. Now the person, or group of people, will receive a link in
the form of https://share.palette.com/pico/dec*****..**
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Someone who gets this link on his phone via “Whatsapp” can click it.
6. After clicking the Link, the imported collection will appear in the “Collection Import”
menu of the Pico App. Now click on “Save Collection”. The Pico app will now notify
you that the new collection has been saved. The new collection can be found under
“Pico Start Menu/ Collections/User”
4. Activating the New User Collection
To be able to search your new user collection, you must activate the collection:
1. Go to the “Pico Home” screen
2. Click on the three lines at the top left (Hamburger menu)
3. Click on “settings”
4. Click on “Change matching collections”
5. Click on “User” (you will now see a list of your own collections. Behind each name is
an open circle or a v sign (check mark) ).
6. If you want to use the collection, there must be a V check mark in the circle. By
clicking on the circle, the checkmark is removed or added.
7. You can use this for multiple collection and thus activate or deactivate
8. If you go back one screen with you will return to the settings screen.
9. You can now click again on “Change matching collections” and on the collections of
your country (for NL “Netherlands”) or “Click on Rest of World”
10. In the list you can now indicate which collections should be activated for searching.
11. You can use any combination of custom collections and default collections.
5. Send part of an existing collection
It is also possible to send a partial collection of an existing collection. This is done in much
the same way as sending a complete collection
1. Click successively on: “Pico Home/ Collections/User” You will now see a list of (own)
color collections.
Note as opposed to sharing an entire collection, do NOT click the “Select” option at
this moment. In that case, the entire collection would be chosen.
2. Click on the color collection of which you want to send part of the colors
3. Now click on Select.
4. The colors in the color collection are now displayed as colored circles with white
open circles in them with or without a v sign (check mark). The v sign obviously
indicates which colors have been selected to be shared.
5. Click on the up arrow and then follow steps 3 to 6 under the heading “Share your
new own collection”

7/8

In fact, sending an entire collection or part of it is almost the same. The narrow
difference is that when sending a part of the collection, the collection from which
the colors are selected must be clicked separately.
Colors can also be sent selectively from any existing collection
The above procedure offers several possibilities.
Firstly, it offers potential customers to create their own collection for their collection of
colors of furniture board, adhesive films, shoes, etc. and to share it with anyone who would
like to use it. Secondly, you can copy or measure a color fan deck that is not yet in the Pico
(or not anymore) into your own collection (giving colors their own names) and share it with
anyone you want.
We think it would be good if you try this procedure in your own Pico app, because "doing"
makes the possibilities so much more transparent.
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