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Thách thức
 k Kế quả lặp lại, truy cập tốn thời gian để thường xuyên sử 
dụng vật liệu 

 k Yêu cầu thường xuyên giữ cho các phiên bản được cập 
nhật tạm thời

Những lợi ích
 k Nhanh chóng cá nhân hóa các vật liệu tập trung cho các 
dự án

 k Cách tiếp cận cộng tác để chia sẻ danh sách tài liệu để 
giúp kiểm soát ổ đĩa và nhất quán trong quyết định nhóm

Material Console cung cấp nhiều chức năng để hỗ trợ các quyết định lựa chọn 
vật liệu hiệu quả, chính xác và cá nhân hoá.

Giải pháp
 Material Console cho phép tiếp cận cơ sở dữ liệu với hớn 450.000 các loại vật liệu của Total Materia được lưu trữ 

thành nhiều danh sách từ bất kỳ kết quả tìm kiếm nào có trong Total Materia

 Có thể biên dịch danh sách từ các khu vực khác nhau của cơ sở dữ liệu và sau đó lưu các danh sách như gắn nhãn 
thư viện tài liệu có thể được truy cập một lần nữa và một lần nữa

 Gắn thẻ, sử dụng chức năng yêu thích cho phép truy cập nhanh vào các vật liệu thường xuyên được sử dụng và 
thông báo về bất kỳ thay đổi nào, có nghĩa là phản ứng nhanh như chớp với phạm vi thay đổi bao giờ của vật liệu 
quốc tế và thông tin liên quan

 Các công cụ lựa chọn vật liệu bao gồm so sánh vật liệu, so sánh thuộc tính và đồ thị, Analytics để phân tích trực quan 
và so sánh các tài liệu và nhiều hơn nữa
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 k Minh bạch trong lựa chọn vật liệu và quyết định xác thực

 k Giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa bằng cách tránh các vật liệu bị lỗi 
và sử dụng dữ liệu mới nhất

 k So sánh nhiều vật liệu và thuộc tính của chúng trên một màn 
hình duy nhất 

 k Tạo ra các báo cáo tẻ nhạt cho biện minh quyết định lựa chọn 
vật liệu

So sánh Báo cáo
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Tạo, kết hợp và lưu danh sách các tài liệu yêu thích cho các dự án khác nhau và truy cập 
chúng bất cứ lúc nào để tinh chỉnh, so sánh và trực quán hoá tất cả các khía cạnh của hồ 

sơ vật liệu trong khi giữ liên lạc với các bản cập nhật của các loại vật liệu đó thông qua 
Tracker. Xây dựng báo cáo tùy chỉnh trên bay và tái sử dụng chúng khi cần thiết.

Nâng cao quy trình làm việc đơn giản cho danh sách vật liệu tập trung 
Các nhân hoá danh sách của vật liệu dựa trên toàn bộ tài nguyên của hơn 450.000 vật liệu 
của Total Materia cho nhiều dự án. Thông qua các khả năng tìm kiếm trực quan có sẵn có thể 
tạo và lưu danh sách các tài liệu theo các cấu hình khác nhau và các ứng dụng. Cho dù bạn 
muốn có thể truy cập nhanh đến tất cả các loại thép kết cấu châu Âu và Nhật bản với độ bền 
và các thông số sức mạnh đặc biệt hoặc để tạo một danh sách các nhôm xác ô tô với dữ liệu 
căng thẳng ở mức biến dạng cao cho các mô phỏng lặp lại, Material Console có thể giúp!

Theo dõi cấp độ tiếp theo và truy xuất nguồn gốc cho các tài liệu bạn sử 
dụng thường xuyên 
Kết hợp sự tiện lợi của biên mục danh sách các tài liệu với các bản cập nhật hàng tháng trong 
Total Materia, theo dõi thay đổi bây giờ có thể đạt được cho các tài liệu lưu yêu thích của bạn 
để đảm bảo nhận thức nhanh chóng và phản ứng khi cần thiết. Cho dù đó là thông báo Cập 
Nhật sửa đổi cho bất kỳ tiêu chuẩn 20000+ bên trong cơ sở dữ liệu, nhìn thấy những thay đổi 
cho bất kỳ thuộc tính chuẩn hóa, giữ lên đến tốc độ thay đổi để tuân thủ, hoặc chỉ đơn giản 
là sử dụng bất kỳ dữ liệu thử nghiệm mới được thêm vào các tài liệu, Material Console sẽ giữ 
cho bạn đến nay.

Chuyển đổi quyết định lựa chọn thành minh bạch, xác nhận đầu ra 
Một khi các danh sách được cá nhân hóa có thể được sử dụng lại, và các phiên bản redacted 
chia sẻ với đồng nghiệp hoặc là một phần của nội dung xác thực dự án dưới dạng một báo 
cáo xuất hoặc chi tiết. Các khía cạnh chính của một xác nhận vật liệu mới, có thể được hỗ trợ 
bằng cách chọn các khía cạnh quan trọng của cấu hình vật liệu bao gồm cả thành phần, sức 
mạnh cơ bản, hành vi phi tuyến tính, chống ăn mòn và tuân thủ các quy định trên toàn thế 
giới, tất cả từ Total Materia.
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