Phiên bản mới của Total Materia
sắp ra mắt!

RA MẮT VÀO NGÀY
26/02/2019

5 thay đổi đáng chú ý của phiên bản mới bạn
nên biết!
Những cách mới để quản lý, lưu, so sánh và chia sẻ các tài liệu
yêu thích của bạn
Kiểm tra sự tuân thủ của tối đa 100 vật liệu trong vài giây theo
các quy định toàn cầu
So sánh tối đa 100 vật liệu cạnh nhau để so sánh nhanh hơn
và dễ dàng hơn
Xây dựng, chỉnh sửa và chia sẻ báo cáo để xác thực và truyền
đạt các quyết định quan trọng một cách chuyên nghiệp
Các nhân hóa Total Materia của bạn bằng cách lưu các tài liệu,
dấu trang và chế độ xem thuộc tính nhanh trong danh sách kết
quả của bạn
và nhiều hơn nữa …

Want to return to existing Total Materia platform?
Click here to go back

Một điều không thay đổi đó là – Khả năng kết nối vô cơ sơ dữ liệu với 500.000 loại vật liệu khác nhau bao gồm kim loại và phi kim loại

GIẢI QUYẾT NHIỀU THÁCH THỨC HƠN NỮA
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TẬP TRUNG VÀO:

Quick Search

Compare

Material Console
Material Console cung cấp nhiều chức năng để hỗ trợ các quyết
định lựa chọn vật liệu hiệu quả hơn, chính xác và được cá nhân
hóa hơn.
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 quan hóa tất cả các khía cạnh của hồ sơ tài liệu trong khi
vẫn giữ liên lạc với các bản cập nhật của chúng thông qua Tracker.
Xây dựng các báo cáo tùy chỉnh một cách nhanh chóng và sử dụng
lại chúng khi cần thiết.
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CÁC KHOÁ VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Bạn có muốn xem thêm không?
Mời bạn xem các khoá và tài liệu
hướng dẫn của chúng tôi
www.totalmateria.com/GuidedTours/

