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Theo dõi các cập nhập về tiê chuẩn và vật liệu

Vật liệu

Tiêu chuẩn

Nhà sản xuất

Theo dõi vật
liệu yêu thích

Trong nhịp độ phát triển ngày càng gia tăng của các thay đổi của các tiêu chuẩn quốc tế và các thông số
kỹ thuật sản xuất, chức năng Tracker là câu trả lời của Total Materia cho nhu cầu theo dõi vật liệu của bạn.

Thách thức

Giải pháp

kk Đảm bảo hầu hết các dữ liệu mới nhất

Đảm bảo dữ liệu đang được sử dụng là dữ liệu mới nhất và
đáng tin cậy.

kk Cung cấp thông tin chính xác, đáng tin

Theo dõi chính xác thời điểm và các thay đổi trong cơ sở dữ
liệu khi phiên bản tiêu chuẩn được cập nhập

được sử dụng trong công việc

cậy và có thể theo dõi dược cho các
ngành nghề kinh doanh khác

kk Luôn cập nhập thông tin mới nhất về vật
liêu, tiêu chuẩn và các thay đổi về đặc
tính

kk Đóng góp vào tích cực vào hoạt động của

công ty thông qua việc sử dụng thông tin,
quản lý cấu hình và chất lượng toàn bộ
quy trình

Theo dõi các vật liệu thường được sử dụng và các thay đổi
theo nhu cầu cụ thể của kỹ sư.

Lợi ích

kk Được đảm bảo rằng dữ liệu đang sử dụng là chính xác và cập
nhập nhất

kk Tránh các chi phí không cần thiết trong quá trình tiếp cận các
tiêu chuẩn

kk Điều hành hoạt động kinh doanh một cách xuất sắc thông qua
việc tối ưu hóa việc sử dụng thông tin trong quy trình làm việc

Theo dõi các cập nhập về tiê chuẩn và vật liệu

Cung cấp dịch vụ thông báo hàng tháng thông qua các các bản tin,
chức năng Tracker không chỉ cho phép theo dõi các cập nhật quan trọng
về tiêu chuẩn và vật liệu, mà thậm chí còn cung cấp thông tin chính xác
về những thay đổi trong vật liệu, cho dù đó là thông tin cập nhật về các
đặc tính (dữ liệu) quan trọng, các bộ dữ liệu bổ sung mới,
hay đơn giản là chi tiết về phiên bản cập nhập

Total Metals
Cập nhật dữ
liệu vật liệu
Cập nhật các đặc tính
cũ hoặc thêm các đặc
tính mới
Cập nhật phiên bản mới
của Tiêu chuẩn vật liệu

Extended Range
Nâng cấp
monthly updates

Cập nhật thông
tin nhà sản xuất
Theo dõi vật
liệu yêu thích

PolyPLUS

THÊM NHIỀU LỢI ÍCH TỪ CHÍNH SÁCH CẬP NHẬT VỚI ƯU ĐÃI CHƯA
TỪNG CÓ

Để bắt kịp với tốc độ thay đổi nhanh chóng của các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật từ nhà sản
xuất, Total Materia được cập nhật định kỳ hàng tháng để có thể cung cấp các nguồn thông tin
mới nhất. Bằng việc cung cấp chính xác báo cáo về các thay đổi trong cơ sở dữ liệu hàng tháng,
Tracker cung cấp đầy đủ các thông tin đáng tin cậy, giúp công ty có thể ra quyết định chính xác.

THEO DÕI CÁC CẬP NHẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN THÔNG
MINH

Tracker kết hợp các báo cáo tổng hợp về vật liệu và tiêu chuẩn đã được cập nhật bao gồm cả
số phiên bản và thông tin thu hồi thành báo cáo phân tích. Với báo cáo phân tích khách hàng
có thể thấy được chính xác những thay đổi của vật liệu, từ chi tiết thành phần hóa học cơ bản
đến các đường cong ứng suất - biến dạng mới.

TẬP TRUNG THEO DÕI CÁC VẬT LIỆU ƯA THÍCH

Chức năng Tracker hỗ trợ các hoạt động thực tiễn tối đa bằng việc đảm bảo rằng tất cả các kỹ
sư đều được sử dụng những thông tin cập nhật nhất thông qua tính năng tạo danh mục vật liệu
yêu thích từ các vật liệu được sử dụng nhiều nhất. Ngoài ra, bằng việc kết hợp sử dụng Tracker
và eXporter, chương trình có khả năng theo dõi sâu hơn đối với các thay đổi trong “Danh mục
vật liệu yêu thích”, bằng cách trích xuất các đặc tính vật liệu vào CAE.
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