ฐานข ้อ ม ู ล ว ั ส ด ุท ี ่ค ร อบคล ุ ม มากท ี ่ ส ุ ด ในโลก

Compliance
มาตรฐานสากล สำ�หรับ วัสดุ และสสาร

การสำ�รวจสารเคมี

สสาร

ตัวบ่งชี้สารพิษ

มาตรฐานการขนส่ง

โมดูล Compliance เป็นแหล่งข้อมูลเดียวเกี่ยวกับกฎระเบียบสากลสำ�หรับวัสดุและสารเคมีต่างๆ
ความท้าทาย
kk ม กี ารลงโทษและการยกเว น
้ ค่าใช จ้ า่ ยจาก

ตลาดอันเน ือ่ งมาจากการไม่ปฏ บิ ตั ติ ามข อ้
กำ�หนด
kk การต คี วามกฎระเบ ยี บท ี ซ
่ บั ซ อ้ นและแตก
ต่างกันในแต่ละประเทศและแม แ้ ต่ภ มู ภิ าค
kk ต อ้ งเตร ยี มพร อ้ มรับม อื กับกฎระเบ ยี บท ีเ่ คย
เปล ีย่ นแปลง
kk ต อ้ งใช เ้ วลาและความพยายามอย่างมากใน
การรวบรวมข อ้ ม ลู และนำ�มาประยุกต์ ใช ก้ บั
สายการผล ติ

วิธีการแก้ปัญหา
โมด ลู Compliance ม มี มุ มองเก ีย่ วกับกฎระเบ ยี บท ีท่ นั สมัย สำ�หรับ
ทั ง้ วัสดุและสารเคม ี ซ งึ ่ ช่วยให ธ้ รุ ก จิ สามารถปรับตัวให ท้ นั กับแรง
กดดันท ีเ่ พ ิม่ ข ึ น้ สำ�หรับ บร ษิ ทั ต่างๆ ในการปฏ บิ ตั ติ ามข อ้ กำ�หนด
ทางกฎหมายท ีเ่ ก ีย่ วข อ้ งกับผล ติ ภัณฑ์สว่ นประกอบและวัสดุท ี ่ใช ้
การปฏ บิ ตั ติ ามข อ้ กำ�หนดจะช่วยในงานท ีซ่ บั ซ อ้ นหลายอย่าง เช่นการ
ออกแบบและการเป ดิ ตัวผล ติ ภัณฑ์ ใหม่ การแปลงพอร์ตโฟล ิโอท ีม่ ี
อย เู่ พ ือ่ ให เ้ ป น็ ไปตามหลักเกณฑ์ดา้ นกฎระเบ ยี บการอนุมตั ผิ ูข้ ายการ
ควบคุมวัสดุและอ ืน่ ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
kk ปกป อ้ งธุรก จิ ด ว้ ยการลดความเส ีย
่ งจากการไม่ปฏ บิ ตั ติ ามข อ้ กำ�หนด
kk เพ ิม
่ ม ติ ิใหม่ในกระบวนการคัดเล อื กวัสดุ

kk ประหยัดเวลาในการว เิ คราะห์การปฏ บ
ิ ตั ติ ามข อ้ กำ�หนด

Compliance

มาตรฐานสากล สำ�หรับ วัสดุ และสสาร

ประกอบด้วยรายการส นิ ค้าคงคลัง การระบุความเป น็ อันตรายขอ้ ม ลู การขนส่งและอ ืน่ ๆ อ กี มากมาย
สำ�หรับวัสดุหลายพันรายการ Compliance ยังรวมไปถ ึง กฏระเบ ยี บสากลเช่น REACH, RoHS รวมไปถ ึง
กฏระเบ ยี บของแต่ละประเทศ เช่นสหรัฐฯ ญ ปี ่ นุ่ จ นี รัสเซ ยี รวมทั ้งกฎระเบ ยี บเฉพาะด้านเช่นอุตสาหกรรม
อาหาร, น ้ ำ�และสุขาภ บิ าล, รวมทั ้งหมดและสามารถค้นหาขอ้ ม ลู คุณสมบัต ขิ องวัสดุ
การสำรวจสารเคมี

หลักเกณฑ์ทั่วๆไป

- การเข้าถึงได้โดยตรง
- ข้อมูลจำเพาะของมาตรฐานยูโรป
- คลังสินค้านานาชาติ
- ข้อบังคับของส่วนกลาง

- มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- การเข้ากันได้ทางชีววิทยา
- ช่องทางการสื้อสาร
- ความต้านทานทางด้านจุลชีววิทยา

Total Metals

- ตัวเลขบ่งบอกชนิดสารเคมี
- ระดับการขนส่งสารเคมีที่เ
ป็นพิษ
- พิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
- ระบบการจัดกลุ่มสารเคมี
- แยกประเภท, ติดฉลาก,
และแพ็คเกจ
- มาตรฐาน OSHA HCS

ตัวบ่งชี้สารพิษ

Compliance

สสาร

มาตรฐานการขนส่ง
PolyPLUS

- ตัวเลขอ้างอิง cas/ec/miti
- การบ่งชี้สสาร
- รหัสสสารอันตราย
- รายชื่อผู้ผลิต

การประเม นิ ความพร้อมใชง้ านของวัสดุส �ำ หรับโซ่อปุ ทานระหว่างประเทศ
เน ือ่ งจากการครอบคลุมของข อ้ บังคับระหว่างประเทศและระดับชาต ิ การปฏ บิ ตั ติ ามข อ้
กำ�หนดจงึ เป น็ ไปได ท้ ีจ่ ะประเม นิ ผล ติ ภัณฑ์ท สี ่ ร า้ งข ึ น้ ทั ว่ โลกไดอ้ ย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่น
ไดร้ บั การออกแบบในสหรัฐอเมร กิ าโดยม สี ว่ นประกอบจากประเทศญ ีป่ นุ่ ผล ติ ในประเทศจ นี
โดยใช ว้ ตั ถุด บิ และสารเคม ีในท อ้ งถ ิน่ ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปในท สี ่ ดุ
ข้อม ลู เก ยี ่ วกับ บร ษิ ทั ท ีก่ ว้างขวางและทันสมัย
ไม่วา่ จะเป น็ วัตถุประสงค์เพ ือ่ ประเม นิ วัสดุใหม่ ๆ ในการออกแบบแนวค ดิ เพ ือ่ แก ้ ไขค่าวัสดุ
สำ�หรับผล ติ ภัณฑ์ท ีม่ อี ย เู่ พ ือ่ ทดสอบช ิ น้ ส่วนใหม่ในห อ้ งปฏ บิ ตั กิ ารเพ ือ่ รวบรวมเอกสาร
ท คี ่ รบถ ว้ นหร อื เพ ือ่ ประเม นิ ซัพพลายเออร์ ใหม่โมด ลู การปฏ บิ ตั ติ ามข อ้ กำ�หนดจะใหค้ วาม
รวดเร็วและเร ยี บง่าย เข า้ ถงึ ข อ้ ม ลู ส่วนกลางรวมเป น็ หน งึ ่ เด ยี วและเป น็ ป จั จุบ นั เพ ือ่ ลดข อ้
ผ ดิ พลาดตลอดกระบวนการทำ�งาน
ระดับใหม่ของ INTEGRABILITY
รวมทั ง้ ทรัพยากรท ีม่ อี ย อู่ ย่างมากมายทั ง้ คุณสมบัต ขิ ั น้ พ ื น้ ฐานและขั น้ ส งู การปฏ บิ ตั ิ
ตามข อ้ กำ�หนดการปฏ บิ ตั ติ ามกฎระเบ ยี บระหว่างประเทศและกฎระเบ ยี บต่างๆ ท ีเ่ ก ีย่ วข อ้ ง
สามารถส่งออกไปยังระบบไอท ขี องบร ษิ ทั เช่นการจัดการวงจรช วี ติ ผล ติ ภัณฑ์และการ
วางแผนทรัพยากรขององค์กรซ งึ ่ ช่วยประหยัดเง นิ และช่วยเพ ิม่ ข อ้ ม ลู หมุนเว ยี น
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