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Adresář a vyhledávač zdroje materiálů

Výzvy
 k Kontrola vhodných dodavatelů rychle v 
závislosti na celé řadě vybraných materiálů

 k Jak se vyrovnat s volatilitou cen a 
dodržováním přísných deadlinů pro dodávky 
materiálu hledáním alternativ v zemích s 
příznivějšími náklady

 k Nalezení dodavatelů materiálu v jiných 
zemích pomoci koordinované globální 
nákupní činnosti

 k Zlepšení komunikace mezi odborníky na 
techniku, nákup a výrobu

Modul Dodavatelé v součinnosti s modulem Total Metals Vám dává přesné spojení  
mezi specifikacemi materiálů a dodavatelů z celého světa.

Výhody
 k Otevření nových příležitostí pro úsporu výdajů na nákup materiálů

 k Propojení inženýrství a zadávání veřejných zakázek

 k Spojení materiálů s dodavateli, které pomáhají vyvarování se 
nákladným chybám v procesu rozhodování

Alternativní dodavatelé Křížový odkazPřímí dodavatelé

Řešení
 Neocenitelný nástroj pro komunikaci mezi inženýry,  

dodavateli a výrobci

 Umožňuje globální přístup k nákupu a zdroje materiálů 
v součinnosti s mezinárodními referenčními tabulkami 
vzájemných odkazů

 Najděte alternativní dodavatele kliknutím na tlačítko  
pro integraci se všemi balíčky Total Materia



Identifikace dodavatelů jedním klikem myše 
Procházení, vyhledávání a rychlé nalezení dodavatelů materiálů z celého světa. Dodavatelé  
a jejich materiály přesně souvisí s označeními a normami v kombinaci s Total Metals, která  
je držitelem více než 350 000 kovových slitin, s rozhraním tak jednoduchým jako je pouhé 
kliknutí myši.

Jedinečná flexibilita vyhledávání alternativ 
Podívejte se na alternativní materiály pomocí celosvětově unikátní, patentovanou technologii 
pro hledání ekvivalentů podle chemického složení a mechanických vlastností a jejich 
kombinací. Můžete intuitivně nastavit úroveň důležitosti složení versus mechanických 
vlastností a alternativy jsou zobrazeny podle jejich podobnosti s hotlink na Total Materia 
databáze pro detailní vlastnosti srovnání.

Nejvyšší počet zemí a jazyků pro vzájemnou mezinárodní komunikaci 
Poskytuje zásadní nástroj komunikace mezi odděleními od techniků po nákupčí a s databází 
obsahující materiály z 74 zemí, s dodavately z celého světa, a s platformou, která je k dispozici 
ve 26 jazycích, Total Materia poskytuje kompletní řešení.
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Což umožňuje přímé spojení mezi materiály Vašeho zájmu a nalezením 
dodavatelů z celého světa, modul Dodavatelé umožňuje maximální 

komunikaci a kritické východisko pro proces nákupu.

1  - Přímí dodavatelné,  2  - Alternativní dodavatelé

Adresář a vyhledávač zdroje materiálů


	Bookmark 1

