
สร ้าง รวบรวมและบ ันทึ กรายการวสัดุท่ี คุณใช ้งานเป็ นประจำา

ฐานข้ อมู ลว ั สดุ ท่ี ครอบคลุ มมากท่ี สุ ดในโลก

ส่ิงท่ีทา้ทาย
 k การเสี ยเวลากับการหาข้อมูลวัสดุซ้ำ าๆ สำาหรับวัสดุท่ี ใช้งาน
บ่อย 

 k ต้องอัพเดทข้อมูลบ่อยๆ เพ่ื อให้ ทันกับการเปล่ี ยนแปลงการ
แก้ ไขมาตรฐาน

ประโยชนท่ี์ไดร้บั
 k สามารถวิ เคราะห์วัสดุสำาหรับโปรเจคของแต่ละคนได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง

 k สามารถการแบ่งปั นรายการวัสดุให้กับที มงานเพ่ื อช่วยให้
เกิ ดการทำางานและการตดัสิ นใจร่วมกันภายในที ม

Material Console มีฟังกช์นัการทำางานท่ีหลากหลายเพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจเลือกวสัดุ
ท่ีมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งแม่นยำา และเป็นส่วนตวัย่ิงขึน้

วิธีแกปั้ญหา
 Material Console กลั่ นกรองข้อมูลวัสดุจากกว่า 450,000 รายการใน Total Materia ให้ ออกมาเป็ นรายการผลการค้นหาท่ี

หลากหลาย

 โดยสามารถรวบรวมรายการจากส่วนต่าง ๆ ของฐานข้อมูลแล้วบันทึ กรายการให้ อยู่ใน ห้ องสมุดวัสดุท่ี สามารถเข้ าถึ งได้
ทันที ในการใช้งานครั้ งต่อๆ ไป

 การติ ดแท็กโดยใช้ ฟั งกช์ั่ นรายการโปรดทำาให้ สามารถเข้ าถึ งข้อมูลวัสดุท่ี ใช้ เป็ นประจำาได้อย่างรวดเร็ ว รวมไปถึ งการแจ้ง
เตื อนการเปล่ี ยนแปลงต่างๆ ซึ่ งหมายถึ งการตอบสนองอย่างรวดเร็ วในการเปล่ี ยนแปลงตลอดเวลาของข้อมูลวัสดุและ
ข้อมูลจากนานาประเทศและข้อมูลท่ี เก่ี ยวข้อง

 เคร่ื องมื อเลื อกวัสดุ รวมถึ งการเปรี ยบเที ยบวัสดุ การเปรี ยบเที ยบคุณสมบัติ และแผนภู มิ  และ Analytics สำาหรับการ
วิ เคราะห์  การเปรี ยบเที ยบวัสดุ และอ่ื นๆอี กมากมาย

Material Console

รายการใชง้าน รายการท่ีถูกบนัทกึ รายการโปรด

 k ความโปร่งใสในการตดัสิ นใจเลื อกวัสดุและการตรวจสอบความถูก
ต้อง

 k ลดความเส่ี ยงและการปรับให้ เหมาะสมโดยหลี กเล่ี ยงข้อมูลวัสดุล้า
สมัยและใช้ ข้อมูลล่าสุดท่ี มี อยู่

 k การเปรี ยบเที ยบหลาย ๆ วัสดุและคุณสมบัติ ของพวกมันบนหน้ า
จอเดี ยว 

 k การสร้ างรายงานท่ี น่าเบ่ื อสำาหรับการตดัสิ นการเลื อกใช้ วัสดุ
อย่างเหมาะสม

การเปรียบเทียบ รายงาน
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สร้าง รวบรวมและบันทึ กรายการวสัดุท่ี คุณใช้งานเป็ นประจำา
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สร้าง รวบรวม และบันทึ กรายการวสัดุท่ี ใช้งานเป็ นประจำา สำาหรับโปรเจคท่ี แตกต่างกนัและ
สามารถเข้าถึ งได้ทุกเวลาเพ่ื อทำาการปรับแต่ง เปรี ยบเที ยบ และแสดงภาพในทุกแง่มุมของ

โปรไฟลว์สัดุ จากข้อมูลท่ี อพัเดทตลอดเวลาของโมดูล Tracker และยงัสามารถสร้างรายงานท่ี
กำาหนดเองได้ทันที และสามารถนำากลบัมาใช้ซ้ำ าได้ตามต้องการ

การปรับเปล่ี ยนลำาดับการทำางานได้ง่ายๆ สำาหรับรายการวสัดุท่ี สนใจ 
จดัทำารายการวัสดุตามแบบฉบับของคุณเอง โดยอ้างอิ งจากข้อมู ลวัสดุมากกว่า 450,000 รายการใน 
Total Materia สำาหรับหลายๆ โปรเจค ด้วยวิ ธี การค้นหาท่ี ใช้งานง่าย สามารถสร้างและบันทึ กรายการ
วัสดุตามโปรไฟลแ์ละการใช้งานท่ี แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณต้องการท่ี จะเข้าถึ งข้อมู ลของ structural 
steels จากยุโรปและญ่ี ปุ่นทั้ งหมดท่ี มี ความทนทานและความแข็ งแรงสูง หรื อสร้างรายการวัสดุอลู
มิ เนี ยมสำาหรับยานยนต์ จากข้อมู ลความเค้น ความเครี ยด ท่ี มี อตัราความเครี ยดสูงสำาหรับการ 
repeated simulations ซ่ึ ง Material Console สามารถช่วยคุณได้!

การติ ดตามและการตรวจสอบย้อนกลับในอี กระดับ สำาหรับวสัดุท่ี คุณใช้เป็ นประจำา 
เพ่ิ มความสะดวกสบายด้วยการรวมข้อมู ลรายการวัสดุท่ี กำาหนดไว้เข้ากับการอัพเดทรายเดื อนใน
 Total Materia สามารถติ ดตามการเปล่ี ยนแปลงของวัสดุในรายการโปรดของคุณ เพ่ื อให้แน่ใจว่าคุณ
ได้รับรูถ้ึ งความเปล่ี ยนแปลงต่างๆ และสามารถนำามาใช้ ได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็ นการแจ้งเตื อนการ
แก้ ไขปรับปรุงข้อมู ลของมาตรฐานใด ๆ ในฐานข้อมู ล Total Materia สามารถมองเห็ นการเปล่ี ยนแปลง
คุณสมบัติ ของมารตรฐานต่างๆ และความรวดเร็ วในการเปล่ี ยนแปลงของข้อกำาหนดต่างๆ ของ Com-
pliance หรื อข้อมู ลการทดลองใหม่ท่ี เพ่ิ มลงในวัสดุแต่ละชนิ ด ซ่ึ ง Material Console จะทำาให้ ข้อมู ล
ท่ี คุณได้รับเป็ นข้อมู ลท่ี อัพเดทมากท่ี สุด

เพ่ิ มความโปร่งใส ด้วยการตดัสิ นใจเลื อกวสัดุท่ี ผ่านการตรวจสอบ 
รายการวัสดุส่วนบุคคลได้ถูกเพ่ิ มลงในลิ สต์ คุณสามารถนำามันกลับมาใช้ ใหม่ รวมถึ งปรับปรุงเวอร์ชั่ น
หรื อแชร์ให้กับเพ่ื อนร่วมงานหรื อเป็ นส่วนหน่ึ งของเนื้ อหาในโปรเจคในรู ปแบบของการส่งออก
หรื อรายละเอี ยดโปรเจค ส่ิ งสำาคญัของการตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุใหม่คื อ สามารถให้ ข้อมูล
ได้ โดยการเลื อกส่วนท่ี สำาคญัของโปรไฟลว์ัสดุ รวมถึ งองคป์ระกอบทางเคมี  ความแข็ งแรงพื้ นฐาน
 พฤติ กรรม Non-linear ความทนทานต่อการกดักร่อน และข้อปฏิ บัติ ตามข้อกำาหนดจากทั่ วโลกโดย
 Total Materia

Material Console
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