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Katalog och sökmotor för sourcing av metalleverantörer 

Utmaningen
 k Söker efter lämpliga leverantörer snabbt 
utifrån ett register av utvalda material

 k Hantera prisvolatiliteten samt möter snäva 
tidsfrister för materialleveransen genom att 
söka efter alternativ i lågkostnadsländer

 k Hittar materialleverantörer i andra länder 
för att underlätta samordningen av den 
globala inköpsverksamhet

 k Att förbättra kommunikationen mellan 
teknik, inköp och tillverkning

Suppliers modulen i samverkan med Total Metals modulen ger er en exakt kopplingar  
mellan materialspecifikationer och leverantörer från hela världen.

Fördelarna
 k Öppnar nya möjligheter till kostnadsbesparingar i materialspårning

 k För samman konstruktion och upphandling

 k Länkar material med leverantörer för att undvika kostsamma fel i 
beslutsprocessen

Alternativa leverantörerDirekta Leverantörer Korsreferenser

Lösningen
 Ovärderligt kommunikationsverktyg mellan teknik, inköp 

samt tillverkning

 Tillåter en global strategi för inköp och materialförsörjning  
i samverkan med internationella korsreferenstabeller

 Hitta alternativa leverantörer en knapptryckning ifrån genom 
sömlös integration med alla Total Materia paket



Leverantöridentifiering en knapptryckning ifrån 
Bläddra och sök för att snabbt hitta materialleverantörer från hela världen. Leverantörer och 
deras material är relaterade med benämningar och standarder, detta kombineras med Total 
Metals enkla och lättförståeliga interface som rymmer mer än 350,000 metallegeringar.

Ultimat sökflexibilitet för alternativ 
Leta efter alternativa material med världsomspännande unik, patenterad teknik för att hitta 
motsvarigheter genom kemisk sammansättning och mekaniska egenskaper eller någon 
kombination därav. Ni kan intuitivt ställa in prioritetsnivån för sammansättningen kontra  
de mekaniska egenskaper. Alternativen visas i enlighet med likheten, med en hotlink till  
Total Materias databas för detaljerade jämförelser av de materiella egenskaperna.

Många länder och språk för tvärfunktionell- samt internationell 
kommunikation  
Ger ett vitalt verktyg i kommunikationen mellan avdelningarna från konstruktion till inköp.  
Med en databas som täcker 74 länder, leverantörer från hela världen, samt en plattform  
som är tillgänglig på 26 språk, ger Total Materia den kompletta lösningen.
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Tillåter en direkt länk mellan material av intresse och leverantörer över 
hela världen. Detta maximerar kommunikation med leverantörerna,  

vilket är en kritisk utgångspunkt för inköpsprocessen.

1  - Hittar Leverantörer Direkt,  2  - Hitta Alternativa leverantörer
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