ฐ า นข้ อ มู ล วั สดุ ที่ คร อ บคลุ ม ม าก ที่ สุ ดในโ ลก

Material Console
สร ้ าง รวบรวมและบ ันทึ กรายการว ส
ั ดุ ที่ คุ ณใช ้ งานเป็ นประจำ �

รายการใช ้งาน

รายการที่ ถูกบ ันทึก

รายการโปรด

การเปรี ยบเที ยบ

รายงาน

Material Console มี ฟังก์ชน
ั การทำ�งานที่ หลากหลายเพื่ อสนับสนุ นการตัดสิ นใจเลื อกวัสดุ
้
ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ถู กต้องแม่ นยำ� และเป็ นส่ วนตัวยิ่ งขึน
สิ่ งที่ ทา้ ทาย
k การเสี ยเวลากับการหาข้ อมู ลวัสดุ ซำ้ �ๆ สำ �หรั บวัสดุ ที่ ใช้ งาน k การเปรี ยบเที ยบหลาย ๆ วัสดุ และคุ ณสมบัติ ของพวกมั นบนหน้ า
บ่ อย

จอเดี ยว

k ต้ องอั พเดทข้ อมู ลบ่ อยๆ เพื่ อให้ ทั นกับการเปลี่ ยนแปลงการ k การสร้ างรายงานที่ น่ าเบื่ อสำ �หรั บการตัดสิ นการเลื อกใช้ วัสดุ
แก้ ไขมาตรฐาน

อย่ างเหมาะสม

วิ ธีแก้ปัญหา

Material Console กลั่ นกรองข้ อมู ลวัสดุ จากกว่ า 450,000 รายการใน Total Materia ให้ ออกมาเป็ นรายการผลการค้ นหาที่
หลากหลาย
โดยสามารถรวบรวมรายการจากส่ วนต่ าง ๆ ของฐานข้ อมู ลแล้ วบั นทึ กรายการให้ อยู
ใน่ ห้ องสมุ ดวัสดุ ที่ สามารถเข้ าถึ งได้
ทั นที ในการใช้ งานครั้ งต่ อๆ ไป

การติ ดแท็ กโดยใช้ ฟั งก์ช ั่ นรายการโปรดทำ �ให้ สามารถเข้ าถึ งข้ อมู ลวัสดุ ที่ ใช้ เป็ นประจำ �ได้ อย่ างรวดเร็ ว รวมไปถึ งการแจ้ ง
เตื อนการเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ ซึ่ งหมายถึ งการตอบสนองอย่ างรวดเร็ วในการเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาของข้ อมู ลวัสดุ และ
ข้ อมู ลจากนานาประเทศและข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ อง
เครื่ องมื อเลื อกวัสดุ รวมถึ งการเปรี ยบเที ยบวัสดุ การเปรี ยบเที ยบคุ ณสมบัติ และแผนภู มิ และ Analytics สำ �หรั บการ
วิ เคราะห์ การเปรี ยบเที ยบวัสดุ และอื่ นๆอี กมากมาย

ประโยชน์ที่ ได้รบ
ั
k สามารถวิ เคราะห์ ว ัสดุ สำ �หรั บโปรเจคของแต่ ละคนได้ อย่ าง

k ความโปร่ งใสในการตัดสิ นใจเลื อกวัสดุ และการตรวจสอบความถู ก

k สามารถการแบ่ งปั นรายการวัสดุ ให้ กับที มงานเพื่ อช่ วยให้

k ลดความเสี่ ยงและการปรั บให้ เหมาะสมโดยหลี กเลี่ ยงข้ อมู ลวัสดุ ล้ า

เฉพาะเจาะจง

เกิ ดการทำ �งานและการตัดสิ นใจร่ วมกั นภายในที ม

ต้ อง

สมั ยและใช้ ข้ อมู ลล่ าสุ ดที่ มี อยู่

Material Console

สร้ าง รวบรวมและบั นทึ กรายการวัสดุ ที่ คุ ณใช้ งานเป็ นประจำ �

สร้ าง รวบรวม และบันทึ กรายการวัสดุ ที่ ใช้ งานเป็ นประจำ� สำ �หรับโปรเจคที่ แตกต่ างกันและ
สามารถเข้ าถึ งได้ ทุกเวลาเพื่ อทำ�การปรับแต่ ง เปรี ยบเที ยบ และแสดงภาพในทุ กแง่ มุมของ
โปรไฟล์วส
ั ดุ จากข้ อมู ลที่ อัพเดทตลอดเวลาของโมดู ล Tracker และยังสามารถสร้ างรายงานที่
กำ�หนดเองได้ ท ันที และสามารถนำ �กลับมาใช้ ซำ ้ �ได้ตามต้ องการ
Tracker
การปรับปรุง

การค้นหาอย่างร
วดเร็ว

การค้นหาขั้นสูง

เปรียบเทียบ

เครื่องมือสร้าง
รายการวัสดุ

รายการโปรด

ตัวคั่นรายการ

CONSOLE ของฉัน

การวิเคราะห์
ตารางอ้างอิงโยง

ตัวช่วยการค้นหาวัส
ดุเทียบเท่า

เครื่องมือสร้
รายการที่บันทึก
างรายงาน การค้นหาที่บันทึก
รายงานที่บันทึก

รายงาน

ข้อกำหนด

Compliance

การปรั บเปลี่ ยนลำ �ดับการทำ �งานได้ง่ ายๆ สำ �หรั บรายการวัสดุ ที่ สนใจ

จัดทำ �รายการวัสดุ ตามแบบฉบั บของคุ ณเอง โดยอ้ างอิ งจากข้ อมู ลวัสดุ มากกว่ า 450,000 รายการใน
Total Materia สำ �หรั บหลายๆ โปรเจค ด้ วยวิ ธี การค้ นหาที่ ใช้ งานง่ าย สามารถสร้ างและบั นทึ กรายการ
วัสดุ ตามโปรไฟล์และการใช้ งานที่ แตกต่ างกัน ไม่ ว่ าคุ ณต้ องการที่ จะเข้ าถึ งข้ อมู ลของ structural
steels จากยุ โรปและญี่ ปุ่นทั้ งหมดที่ มี ความทนทานและความแข็ งแรงสู ง หรื อสร้ างรายการวัสดุ อลู
มิ เนี ยมสำ �หรั บยานยนต์ จากข้ อมู ลความเค้ น ความเครี ยด ที่ มี อัตราความเครี ยดสู งสำ �หรั บการ
repeated simulations ซึ่ ง Material Console สามารถช่ วยคุ ณได้ !

การติ ดตามและการตรวจสอบย้ อนกลับในอี กระดับ สำ �หรั บวัสดุ ที่ คุ ณใช้ เป็ นประจำ �

เพิ่ มความสะดวกสบายด้ วยการรวมข้ อมู ลรายการวัสดุ ที่ กำ �หนดไว้ เข้ ากับการอั พเดทรายเดื อนใน
Total Materia สามารถติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงของวัสดุ ในรายการโปรดของคุ ณ เพื่ อให้ แน่ ใจว่ าคุ ณ
ได้ ร ั บถึ
รู ้ งความเปลี่ ยนแปลงต่ างๆ และสามารถนำ �มาใช้ ได้ ตามต้ องการ ไม่ ว่ าจะเป็ นการแจ้ งเตื อนการ
แก้ ไขปรั บปรุ งข้ อมู ลของมาตรฐานใด ๆ ในฐานข้ อมู ล Total Materia สามารถมองเห็ นการเปลี่ ยนแปลง
คุ ณสมบัติ ของมารตรฐานต่ างๆ และความรวดเร็ วในการเปลี่ ยนแปลงของข้ อกำ �หนดต่ างๆ ของ Compliance หรื อข้ อมู ลการทดลองใหม่ ที่ เพิ่ มลงในวัสดุ แต่ ละชนิ ด ซึ่ ง Material Console จะทำ �ให้ ข้ อมู ล
ที่ คุ ณได้ ร ั บเป็ นข้ อมู ลที่ อั พเดทมากที่ สุ ด

เพิ่ มความโปร่ งใส ด้ วยการตัดสิ นใจเลื อกวัสดุ ที่ ผ่ านการตรวจสอบ

รายการวัสดุ ส่ วนบุ คคลได้ ถู กเพิ่ มลงในลิ สต์ คุ ณสามารถนำ �มั นกลั บมาใช้ ใหม่ รวมถึ งปรั บปรุ งเวอร์ช ั่ น
หรื อแชร์ ให้ กั บเพื่ อนร่ วมงานหรื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของเนื ้ อหาในโปรเจคในรู ปแบบของการส่ งออก
หรื อรายละเอี ยดโปรเจค สิ่ งสำ �คัญของการตรวจสอบความถู กต้ องของวัสดุ ใหม่ คื อ สามารถให้ ข้ อมู ล
ได้ โดยการเลื อกส่ วนที่ สำ �คัญของโปรไฟล์ว ัสดุ รวมถึ งองค์ประกอบทางเคมี ความแข็ งแรงพื ้ นฐาน
พฤติ กรรม Non-linear ความทนทานต่ อการกัดกร่ อน และข้ อปฏิ บัติ ตามข้ อกำ �หนดจากทั่ วโลกโดย
Total Materia
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