
Spåra standard- och materialuppdateringar
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Utmaningen
 k Ser till så att den mest aktuella 
informationen används på jobbet

 k Tillhandahåller tillförlitlig, korrekt  
och spårbar information till andra delar 
av verksamheten

 k Håller er uppdaterad med material, 
standarder och specifikationer

 k Bidrar till företagets bästa praxis 
relaterat till informationsanvändning, 
konfigurationshantering och 
övergripande processkvalitet

Lösningen
 Att se till att de uppgifter som används är de mest uppdaterade

 Se exakt vad som har ändrats i databasen

 Spåra favoritmaterial och deras förändringar enligt specifika 
tekniska behov 

Fördelarna
 k Förtroende att korrekt och aktuell information används

 k Att undvika onödiga kostnader för förvärv av standarder

 k Utför business excellence genom att optimera arbetsflödet  
av informationsanvändningen

I dagens ständigt ökande takt i förändring av internationella standarder och producentspecifikationer,  
är Total Materias Tracker lösningen på era kritiska behov om materialspårhet.

Material Spårning av favoriterProducentStandard
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Ger ut en månadsvis påminnelseservice. Tracker tillåter inte bara  
att viktiga standard-och materialuppdateringar övervakas utan Tracker 

ger även information om exakt vad som har förändrats i materialet, 
oavsett om det är uppdateringar av viktiga egenskapesuppgifter,  

tillägg av helt nya datamängder, eller bara en versionsuppdatering.
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Få fler fördelar genom en oöverträffad uppdateringspolicy 
För att klara den allt snabbare förändringstakten i standarder och producentspecifikationer, 
görs uppdateringar och uppgraderingar till Total Materia varje månad, vilket gör den till den 
mest uppdaterade resursen tillgänglig på marknaden. Genom att ge ut exakta rapporter om 
ändringar i databasen månad för månad, möjliggör Tracker att välgrundade, tillförlitliga samt 
säkra beslut fattas för hela verksamheten.

Smarta intuitiva metoder för spårning av uppdateringar 
Tracker kombinerar syntetiska rapporter om material och standarder som uppdaterats, 
inklusive information om versionsnummret och uttagen information, med analysrapporter. 
Detta gör det möjligt att se exakt vad som har förändrats med materialets klass, från  
grundläggande kemiska sammansättningsdetaljer till nya spännings- töjningskurvor.

Favorit materialval för fokuserad spårning 
Tracker bidrar till företagets bästa praxis genom att säkerställa att den mest uppdaterade 
informationen används för företagets ingenjörsteam. Detta kan göras tack vare Trackers 
förmågan att skapa favoritlistor över de vanligaste materialen. Tracker kombinerad med  
eXporter modulen öppnar nya möjligheter att utföra en mer fokuserad spårning av  
ändringar för en lista över “favoriter”, vilka erhållits genom exportering av de materiella  
egenskaperna till CAE lösaren.


