
ฐา น ข ้อม ูล ว ัสด ุท ี ่ค ร อ บคล ุม มาก ท ี ่ส ุดในโ ลก

รายการแหลง่ขอ้ม ลูวสัด ุ และเคร ือ่งมอืคน้หา

ความทา้ทาย

 k ตรวจสอบหาผ ูจ้ดัจำาหนา่ยท ีเ่หมาะสม โดยเทยีบ
จากรายการวสัดทุ ีเ่ลอืก

 k การรบัมอืกบัความผนัผวนของราคา และ
กำาหนดการสง่มอบวสัดทุ ีก่ระช ั น้ช ดิ กระทำาได ้
โดยการคน้หาวสัดจุากประเทศท ีม่ รีาคาถ กู

 k คน้หาผ ูจ้ดัจำาหนา่ยวสัดจุากประเทศตา่งๆ เพ ือ่
ชว่ยใหก้ารจดัซ ื อ้จากทั ว่โลกงา่ยข ึ น้

 k พฒันาการทำางานระหวา่งวศิวกกรม แผนกจดัซ ือ้ 
และฝา่ยผลติ

โมดลุ ผ ูจ้ดัจำาหนา่ย ท ีท่ ำางานรว่มกบัโมดลุ Total Metals จะทำาใหค้ณุไดรบัความแมน่ยำา
ระหวา่งขอ้กำาหนดของวสัด ุ และผ ูจ้ดัจำาหนา่ยจากทั ว่โลก

ส ทิธ ปิระโยชน ์

 k เป ดิประสบการณ์ใหม่ในการประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการคน้หาวสัด ุ

 k การรวมเอาวศิวกรรมและการจดัซ ื อ้มาไว ้ในหน ึง่เดยีว

 k การเช ือ่มโยงวสัดเุขา้กบัผ ูจ้ดัจำาหนา่ยจะชว่ยหลกีเล ีย่งปญัหาเร ือ่งราคาใน
กระบวนการจดัซ ื อ้ได ้

ผ ูจ้ดัจ ำ�หน�่ยท�งเล อืกผ ูจ้ดัจ ำ�หน�่ยโดยตรง ตวัอ�้งองิเช ือ่มโยง

แก ้ไขปญัหา

 เคร ือ่งม อืในการส ือ่สารท ีด่ เีย ีย่มระหวา่งวศิวกรรม, แผนกจดัซ ือ้ และฝา่ย
ผลติ

 อนญุาตใหค้ณุเขา้ทำาการจดัซ ื อ้วสัดไุดจ้ากทั ว่โลก ดว้ยแหลง่ขอ้ม ลูท ั ง้หมดท ี ่
ถ กูรวบรวมเอาไว ้ในตารางตวัอา้งองิเช ือ่มโยง

 คน้หาผ ูจ้ดัจำาหนา่ยทางเลอืกได ้โดยการคลกิผา่นการรวบรวมขอ้ม ลูท ีส่มบ รูณ ์
แบบของผลติภณัฑ ์ Total Materia



พบกบัผ ูจ้ดัจ ำ�หน�่ยได้ เพ ยีงแคค่ล กิ 
เพยีงแคค่ลกิเพ ือ่คน้หา คณุจะไดพ้บกบัผ ูจ้ดัจำาหนา่ยจากทั ว่โลกอยา่งรวดเรว็ โดยท ีว่สัดขุอง
ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยจะมคีวามสมัพนัธก์บัการออกแบบ และมาตรฐาน ในโลหะอลัลอยดท์ั ง้หมด
กวา่ 350,000 ชนดิ 

ท�งเล อืกในก�รคน้ห�ท ีย่ ดืหย ุน่สงู 
เลอืกหาวสัดโุดยใชล้กัษณะเฉพาะของวสัดจุากทั ว่โลก โดยอาศยัสว่นประกอบทางเคม ี และ
คณุสมบตั ทิางกล และขอ้ม ลูประกอบอ ืน่ๆ คณุสามารถกำาหนดระดบัความสำาคญัของสว่น
ประกอบกบัคณุสมบตั ทิางกล และวสัดทุ ีพ่บจะข ึ น้อย ูก่บัคณุสมบตั ทิ ีค่ณุกำาหนดดว้ยล ิง้คท์ ี ่
จะพาคณุไปยงัฐานขอ้ม ลูส ำาหรบัการเปร ยีบเทยีบรายละเอยีดของคณุสมบตั ทิ ีค่ณุตอ้งการ

แหลง่ขอ้มลูท ีเ่ช ือ่มโยงกบัหล�กหล�ยประเทศ และหล�กหล�ยภ�ษ� 
จดัเตรยีมเคร ือ่งมอืในการส ือ่สารระหวา่งวศิวกรรม และการจดัซ ือ้ ดว้ยฐานขอ้มลูท ี ่
ครอบคลมุวสัดจุาก 74 ประเทศ ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยจากทั ว่โลก และรปูแบบภาษาท ีร่องรบัถงึ 24 
ภาษา, ขอ้มลูวสัดทุ ั ง้หมดพรอ้มแลว้สำาหรบัการแก ้ไขปญัหา
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ผู้จัดจำหน่ายทางเลือก

ผู้จัดจำหน่ายโดยตรง

มาตรฐาน
เลขมาตรฐาน
กลุ่มเหล็ก

แบบฟอร์มจัดส่ง
การอบร้อน

วัสดุทางเลือก
ส่วนประกอบทางกล

ความเหมือน

ส่วนประกอบทางเคมี

ตัวอ้างอิงเชื่อมโยง

Total Metals

2

1

ดว้ยระบบเช ือ่มโยงระหวา่งวสัดทุ ีค่ณุสนใจกบัขอ้ม ลูผ ูจ้ดัจำาหนา่ยจากทั ว่โลก โดยท ีผ่ ูจ้ดัจำาหนา่ย
จะมคีวามพรอ้มส ำาหรบักระบวนการจดัซ ือ้ของคณุ

1  - ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยโดยตรง,  2  - ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยทางเลอืก

ร�ยก�รแหลง่ขอ้มลูวสัด ุ และเคร ือ่งม อืคน้ห�
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