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Compliance
Módulo de regulamentos globais para materiais e substâncias

Inventários de
produtos químicos

Substâncias

Identificação
de perigo

Regulamentos
de transporte

O módulo Compliance fornece uma única fonte de informações sobre
regulamentos globais para materiais e substâncias
Os Desafios
kk Penalidades de alto custo e exclusão do
mercado devido não-conformidade

kk Decifrar complexas e diverisificadas regras
nos diferentes países e regiões

kk Ficar atualizado sempre com as mudanças
das regras e regulamentos

kk Enorme tempo e esforço necessários para
coletar informações e aplicá-las na linha
de produtos

A solução
O módulo Compliance oferece uma visão global das normas atualizadas
para materiais e substâncias, possibilitando que as empresas
mantenham o ritmo com a crescente pressão para cumprirem
obrigações legais relacionadas com seus produtos, componentes e os
materiais que usam.
O módulo Compliance ajuda numa variedade de tarefas complexas, tais
como o design e o lançamento de um novo produto, na conversão da
carteira existente para atender diretrizes regulatórias, aprovação dos
fornecedores, controle de materiais e muito mais

Os benefícios
kk Garantir seu negócio, reduzindo o risco de não-conformidade
kk Adicionar nova dimensão aos processos de seleção de materiais
kk Grande economia de tempo com a análise de conformidade e a devida
busca de informações

Compliance

Módulo de regulamentos globais para materiais e substâncias

Esse módulo contém listas de inventário, identificação de perigo, informações de transporte
e muito mais para milhares de materiais. O módulo Compliance inclui regulamentos nacionais
e internacionais, tais como o REACH e RoHS, dos Estados Unidos, Japão, China e Rússia, bem
como regulamentações especiais para indústria de alimentos, água e saneamento, tudo isso
de forma integrada e pesquisável com as informações das propriedades do material.

Critérios gerais

Inventários de
produtos químicos
- diretrizes REACH
- Especíﬁcos regulamentos
da UE
- Inventários
internacionais
- Regulamentos
federais e estaduais
- Sistema de
harmonização
global (GHS)
- Classiﬁcação,
rotulagem e embalagem
- OSHA HCS

Identiﬁcação
de perigo

- RoHS
- Biocompatibilidade
- Contato com alimentos
- Resistência microbiológica
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PolyPLUS

Substâncias

- Números de
identiﬁcação UN
- Classes de risco
de transporte
Regulamentos - Perigos para o
de transporte ambiente
- Números CAS/EC/MITI
- Identiﬁcadores de substâncias
- Perigo de substância
- Listas de inventário

Rápida avaliação dos materiais adequados para uma cadeia de
suprimento internacional

Como o Compliance abrange normas nacionais e internacionais, é possível avaliar rapidamente
um produto globalmente criado que, por exemplo, pode ter sido projetado nos Estados
Unidos, com componentes do Japão e fabricado na China, utilizando matérias-primas
e substâncias locais, que eventualmente será exportado para os EU.

Empresa centralizada, fonte das informações do compliance atualizado

Se o objetivo é avaliar novos materiais no projeto conceitual, rever o custo dos materiais para
os produtos existentes, testar um novo componente no laboratório, compilar documentos,
ou avaliar um novo fornecedor, o módulo Compliance fornece acesso rápido e simples das
informações centralizadas, unificadas e atualizadas, eliminando assim erros durante todo
o fluxo de trabalho.

Novo nível da integrabilidade

Em combinação com um vasto recurso das propriedades básicas e avançadas dos
materiais, informações de conformidade, conformidade de substâncias, todos regulamentos
internacionais podem ser, prontamente, exportados para o sistema TI da empresa tais
como Gerenciamento de ciclo de vida do produto e planejamento de recursos empresariais,
permitindo grande economia e aumentando o fluxo das informações.
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