
Modul globálních předpisů pro materiály a látky

S V Ě TOV Ě NEJOBS Á HLEJŠÍ  DATA BÁ ZE M ATERI Á LŮ PŘEDS TAV UJE

Výzvy
 k Nákladné sankce a vyloučení z trhu vyplývající 
z nedodržení

 k Dešifrování komplexních a odlišných pravidel  
v různých zemích a dokonce i v regionech

 k Zůstávání v souladu s neustále se měnícími 
pravidly a předpisy

 k Obrovský čas a úsilí potřebné pro 
shromažďování informací a jejich uplatnění  
na produktovou řadu

Výhody
 k Zabezpečení podnikání snížením rizika z nesplnění požadavků

 k Přidejte novou dimenzi do procesů výběru materiálu

 k Obrovské časové úspory v analýze dodržování předpisů a náležitá 
opatrnost

Modul Compliance poskytuje jedinečný zdroj informací o celosvětových  
předpisech pro materiály a látky

Řešení
 Modul Compliance nabízí globální přehled o aktuálních předpisech 

jak pro materiály, tak pro látky, což podnikům umožňuje udržet krok s 
rostoucím tlakem na to, aby společnosti splnily své zákonné povinnosti 
týkající se výrobků, komponent a materiálů, které používají

 Compliance pomáhá v řadě složitých úkolů, jako jsou design a uvedení 
nového produktu do provozu, přeměna stávajícího portfolia na splnění 
regulačních směrnic, schvalování prodejců, kontrola materiálů a další

Compliance

Chemické zásoby Identifikace rizika Dopravní předpisyLátky
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Modul globálních předpisů pro materiály a látky

Chemické zásoby
- směrnice REACH
- Zvláštní předpisy EU
- Mezinárodní inventury
- Federální a státní 
  předpisy

Dopravní 
předpisy

Identifikace rizika Látky

Compliance

Obecná kritéria

Total Metals

PolyPLUS

- Globální 
  harmonizační 
  systém (GHS)
- Klasifikace, 
  označování a balení
- OSHA HCS

- RoHS
- Biokompatibilita
- Kontakt s potravinami
- Mikrobiologická odolnost

- čísla CAS / EC / MITI
- Identifikátory látek
- ID nebezpečí látky
- Seznamy inventáře

- Identifikační čísla 
  UN
- Třídy nebezpečnosti 
  při přepravě
- Nebezpečnost pro 
  životní prostředí

Obsahuje seznamy inventáře, identifikaci nebezpečnosti, informace o dopravě a mnohem 
více pro tisíce materiálů. Compliance zahrnuje mezinárodní předpisy, jako jsou REACH  

a RoHS, národní předpisy, předpisy z USA, Japonska, Číny a Ruska, jakož i specializované 
předpisy pro potravinářský průmysl, vodu a hygienu, integrované a prohledávatelné  

s informacemi o vlastnostech materiálu.

Rychlé posouzení vhodnosti materiálu pro mezinárodní dodávací řetěz 
Díky dodržování mezinárodních a národních předpisů  Compliance poskytuje možnost  
rychle vyhodnotit globálně vytvořený produkt, který může být například navržen v USA,  
s komponentou z Japonska vyráběnou v Číně za použití místních surovin a látek, které  
budou nakonec vyvezené do EU.

Celopodnikový centralizovaný a aktuální zdroj informací o dodržování 
Zda je cílem zhodnotit nové materiály v koncepčním designu, revidovat účty materiálů pro 
stávající produkty, otestovat novou součást v laboratoři, sestavit due diligence dokumenty  
nebo stanovit nového dodavatele, modul Compliance poskytuje rychlý a jednoduchý přístup  
k centralizovaným, jednotným a aktuálním informacím, čímž se eliminují chyby v celém  
pracovním postupu.

Nová úroveň integrability 
V kombinaci s rozsáhlým zdrojem základních a pokročilých vlastností materiálu, informace o 
dodržování, dodržování látek a všechny související mezinárodní předpisy lze snadno exportovat 
do IT systémů společnosti, jako je řízení životního cyklu produktů a plánování podnikových 
zdrojů, což umožňuje obrovské úspory a zvyšuje tok informací.
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