Η ΝΕΑ Total Materia πρόκειται
να κυκλοφορήσει!
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Κορυφαίες 5 αλλαγές που πρέπει να γνωρίζετε!
Νέοι τρόποι διαχείρισης, αποθήκευσης, σύγκρισης και κοινής
χρήσης του αγαπημένου σας υλικού
Ελέγξτε τη συμμόρφωση έως και 100 υλικών σε δευτερόλεπτα
σύμφωνα με τους παγκόσμιους κανονισμούς
Συγκρίνετε έως και 100 υλικά δίπλα-δίπλα για πιο γρήγορες
και ευκολότερες συγκρίσεις
Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε και μοιραστείτε αναφορές για
επικύρωση και κοινοποίηση επαγγελματικών αποφάσεων υλικού
Εξατομικεύστε το Total Materia σας αποθηκεύοντας αγαπημένο
υλικό, σελιδοδείκτες και γρήγορη προβολή ιδιοκτησίας στις
λίστες αποτελεσμάτων σας
και πολλα ΑΚΟΜΑ ...

Θέλετε να επιστρέψετε στην υπάρχουσα πλατφόρμα Total Materia
Κάντε κλικ εδώ για να πάτε πίσω

Ένα πράγμα που δεν έχει αλλάξει - Πρόσβαση σε 500K επιμελημένα, μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά!

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ
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ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΙ ΣΕ:

Quick Search

Compare

Material Console
Το Material Console παρέχει πολλαπλές λειτουργίες για την
υποστήριξη πιο αποτελεσματικών, ακριβών και εξατομικευμένων
αποφάσεων επιλογής υλικού.
Δημιουργήστε, συνδυάστε και αποθηκεύστε λίστες αγαπημένων
υλικών για διαφορες μελέτες και αποκτήστε πρόσβαση σε αυτά
ανά πάσα στιγμή για να βελτιώσετε, να συγκρίνετε και να
οπτικοποιήσετε όλες τις πτυχές του προφίλ υλικού ενώ
παραμένετε σε επαφή με τις ενημερώσεις τους μέσω του Tracker.
Δημιουργήστε προσαρμοσμένες αναφορές εν κινήσει και
χρησιμοποιήστε τις ξανά όταν χρειάζεται.

Key to Metals AG
Doldertal 32
8032 Zürich
Switzerland
phone: +41 44 586 49 59
fax: +41 43 508 00 99
email: CustService@keytometals.com
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ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
Θέλετε να δείτε περισσότερα;
Στη συνέχεια, ρίξτε μια ματιά
στις ξεναγήσεις
www.totalmateria.com/GuidedTours/

