
V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

Innkjøpskatalog og søkemotor over leverandører

Utfordringer
 k Sjekke for egnede leverandører raskt ut 
ifra en rekke valgte materialer

 k Nå tidsfrister for materiallevering og 
takle prisendringer bedre ved å finne 
alternativer i billigere land

 k Finne materialleverandører i andre land 
for å koordinere globale innkjøp

 k Forbedre kommunikasjon mellom 
ingeniørene, innkjøpsavdelingen og 
produksjonsavdelingen

Modulen Suppliers gir i kombinasjon med Total Materia en presis kobling mellom 
materialspesifikasjoner og leverandører fra hele verden.

Fordelene
 k Åpner nye muligheter for kostnadsbesparelse i materialinnkjøp

 k Forener ingeniør- og innkjøpsaktiviteter

 k Sammenkobler materialer med leverandører, dette hjelper 
med å unngå kostbare feil i avgjørelsesprosessen

Alternative leverandørerDirekte leverandører Kryssreferanse

Løsningen
 Uvurderlig kommunikasjonsverktøy for kommunikasjon på 

tvers av ingeniøraktiviteter, innkjøp og produksjon

 Muliggjør en global tilnærming til innkjøp og leveranse av 
materialer i samspill med interasjonale kryssreferansetabeller

 Finner alternative leverandører ved et museklikk i sammarbeid 
med de andre Total-Materia-pakkene



IDENTIFIKASJON AV LEVERANDØRER VED ET MUSKLIKK 
Bla gjennom, søk og finn materialer fra leverandørene på en rask og enkel måte. Leverandører 
og deres materialer er nøyaktig relatert til betegnelser og standarder. Informasjonen kommer 
fra Total Metals sin oversikt over 350,000 metallegeringer og er gjort brukervennlig gjennom et 
grensesnitt basert på pek-og-klikk.

ULTIMAT FLEKSIBILITET I SØK FOR ALTERNATIVER 
Se etter alternative materialer ved å bruke en verdensomspennende, unikt og patentert 
teknologi for å finne ekvivalenter ved hjelp informasjon om kjemisk sammenstning, mekaniske 
egenskaper, eller en kombinasjon. Du kan enkelt endre prioriteringen mellom kjemisk 
sammensetning og mekaniske egenskaper.  Alternativene vises i forhold til deres likhet og det 
gis samtidig en link til Total Materia sin database for sammenligning av detaljerte egenskaper.

STØRST ANTALL LAND OG SPRÅK FOR FOR BEDRE INTERNASJONAL 
KOMMUNIKASJON 
Tilbyr verktøy for kommunikasjon mellom forskjellige avdelinger, fra prosjektering til innkjøp. 
Ved hjelp av en database som dekker materialer fra 74 land, leverandører fra hele verden og en 
plattform som er tilgjengelig på 26 språk tilbyr Total Materia den komplette løsningen.
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Tillater en direkte kobling mellom aktuelle materialer og leverandører fra 
hele verden noe som forbedrer kommunikasjonen  

og fungerer som et godt startpunkt for innkjøpsprosessen.

1  - Finne leverandører direkte,  2  - Finne alternative leverandører

Leverandørs forsyningskatalog og søkemotor
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