
Sporbarhet av standarder og materialer

V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

Utfordringer
 k Forsikre at den mest oppdaterte 
informasjonen blir brukt

 k Tilby pålitelig, nøyaktig og sporbar 
informasjon til andre områder av 
bedriften

 k Holde deg oppdatert om endringer av 
materialer og standarder

 k Bidra til at bedriften på best mulig 
måte kan håntere informasjon, 
konfigurasjonsstyring og generell 
prosesskvalitet

Løsningen
 Forsikrer at dataen som blir brukt er den mest oppdaterte og derfor 

den mest pålitelige informasjonen tilgjengelig

 Ser eksakt hva som er endret i databasen, og når. Alt fra oppdatering 
av standardversjoner til endring av materialegenskaper

 Følger dine favorittmaterialer og deres endringer i samsvar med 
spesifikke ingeniørbehov

Fordelene
 k Forsikrer at informasjonen som blir brukt er pålitelig og 
nøyaktig

 k Unngår unødvendige kostnader ved oppkjøp av standarder

 k Sørger for optimalisert arbeidsflyt rundt informasjonsbruk

De stadig skiftende internasjonale standardene og produsentspesifikasjonene er blitt et problem, 
Tracker er Total Materias sin løsning for dine behov for sporing av materialer.
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Gjennom å tilby en månedlig notifikasjonsservice tillater Tracker ikke bare 
overvåking av viktige standard- og materialoppdateringer,  

men også informasjon om nøyaktig hva som er endret,  
enten det er oppdatering av viktig data, nye datasett eller  

bare en oppdatering av versjonsinformasjonen.
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FÅ FLERE FORDELER FRA DEN ENESTÅENDE OPPDATERTE POLICYEN 
For å takle det stadig økende tempoet til endringer av standarder og produsent-                
spesifikasjoner oppdateres Total Materia månedlig noe som gjør databasen til den mest    
oppdaterte ressursen tilgjengelig. Ved å tilby eksakte endringsrapporter i databasen         
muliggjør Tracker velinformerte, pålitelige og sikre valg for hele bedriften.

SMARTE OG INTUITIVE METODER FOR SPORING AV OPPDATERINGER 
Tracker kombinerer syntetiske rapporter om materialer og standarder som har blitt en-
dret, dette inkluderer versjonnummer og informasjon som er blitt fjernet, med analytiske          
rapporter der det er mulig å se akkurat hva som er endret på det materielle nivået, fra infor-
masjon om kjemisk sammenstning til nye spenning-tøyningskurver.

VALG AV FAVORITTMATERIALER FOR MER FOKUSERT SPORING 
Tracker sørger for at den mest oppdaterte informasjonen blir brukt av ialle ingeniørteamene 
gjennom å tilby omuligheten til å lage en favorittliste med de mest brukte materialene.           
I tillegg tillater den valgfrie kombinasjonen av Tracker og eXporter muligheter for å utføre en 
mer fokusert sporing av modifikasjoner i en «favorittliste» ved å eksportere egenskapene til 
CAE-programvare.


