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Rastreabilidade das atualizações dos padrões e dos materiais

Material

Padrão

Fornecedor

Rastreamento dos favoritos

Nunca tinha aumentado tanto a mudança dos padrões internacionais ou as especificações
do produtores como hoje em dia, Tracker é a resposta da Total Materia para as necessidades
de rastreamento dessas mudanças.

O Desafio
kk Assegurar que as últimas atualizações
das informações disponíveis sejam
usadas no trabalho

kk Fornece informação de confiança,

precisa e rastreável para outras áreas
do trabalho

kk Mantendo-se sempre actualizado apesar
das mudanças de materiais, padrões
e especificações

kk Contribuindo para a empresa com as

melhores praticas relacionadas com
a informação utilizada, gestão de
configuração e com todo o processo de
qualidade

A Solução
Certificar-se de que os dados a serem usados são as informações
mais atualizada e, portanto, mais confiáveis disponíveis
Veja o que exatamente foi alterado dentro do banco de dados e
quando as versões das atualizações padrão foram alteradas para
dados de propriedade
Acompanhar materiais preferidos e suas alterações de acordo com
as necessidades específicas de engenharia

Os Beneficios
kk Confiança de que as informações usadas são precisas
e actualizadas

kk Evita custos desnecessários para aquisições padrão
kk Conduz uma excelente empresa através do uso de um fluxo
de informação optimizada

Rastreabilidade das atualizações dos padrões e dos materiais

Fornecendo um serviço de notificações mensais, Tracker permite não só actualizar
importantes materiais como ainda fornece informação sobre o que foi modificado
tenham sido actualizados os dados das propriedades importantes ou tenham sido
adicionadas base de dados completamente novas.
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PolyPLUS

Tenha mais beneficios com a nossa politica inigualável de actualizações

De forma a competir com a mais rápida mudança de padrões e especificações de
produtores, as actualizações da Total Materia são feitas todos os meses, tornando-se assim
o recurso mais fidedigno. Uma vez que fornece relatórios todos os meses, Tracker permite
que os usuários tomem decisões fundamentadas, fidedignas e confiantes.

Métodos intuitivos e inteligentes para o rastreamento de actualizações

Tracker combina relatórios sintéticos de materiais e padrões que foram actualizados,
incluindo a retirada de informação, com relatórios analiticos, sendo assim possivel ver
exactamente que mudanças foram feitas a nivel de materiais, desde detalhes de
composições quimicas a novas curvas tensão-deformação.

Selecção do melhor material através de rastreamento focalizado

Tracker suporta as melhores actividades em pratica uma vez que assegura a mais
actualizada informação que está a ser usada pelas equipas de engenheiros através da
criação de listas dos materiais mais usados. Em adição, o uso do Tracker com o eXporter
abre a possibilidade de um rastreamento mais focado das modificações obtidas por
exportando as suas propriedades para solucionadores CAE.
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