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Danh sách nguồn cung ứng vật liệu và công cụ tìm kiếm

Thách thức
 k Nhanh chóng tìm kiếm các nhà cung cấp 
phù hợp dựa theo danh sách các vật liệu 
được lựa chọn

 k Đáp ứng kịp thời với biến động giá cả và đáp 
ứng thời hạn giao vật liệu bằng cách tìm 
kiếm các vật liệu thay thế ở các nước có chi 
phí thấp hơn

 k Tìm kiếm các nhà cung ứng vật liệu ở nhiều 
quốc gia khác nhau nhằm hỗ trợ điều phối 
các hoạt động mua sắm toàn cầu

 k Cải thiện sự liên kết giữa các bộ phận: kỹ 
thuật, mua sắm và sản xuất

Chức năng Suppliers kết hợp với các chức năng khác của Total Metals cung cấp các kết nối  
chính xác giữa các thông số kỹ thuật vật liệu và các nhà cung cấp từ khắp nơi trên thế giới.

Lợi ích
 k Mở ra cơ hội mới để tiết kiệm chi phí trong việc tìm kiếm nguồn 
cung ứng vật liệu

 k Brings engineering and procurement together

 k Liên kết với các nhà cung ứng vật liệu nhằm tránh các lỗi phát 
sinh chi phí tốn kém trong quá trình ra quyết định 

Các nhà cung cấp vật liệu 
thay thế tương đương

Các nhà cung 
cấp trực tiếp

Tham khảo chéo

Giải pháp
 Công cụ giao tiếp vô giá giữa các bộ phận: kỹ thuật, mua sắm 

và sản xuất

 Cung cấp phương pháp tiếp cận toàn cầu trong việc tìm kiếm 
nguồn cung ứng vật liệu thông qua bảng dữ liệu tham khảo 
trên toàn thế giới.

 Tìm kiếm các nhà cung ứng vật liệu thay thế bằng một cú 
click chuột nhờ sự liên kết trong tất cả các gói sản phẩm của 
Total Materia



TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP CHỈ BẰNG MỘT NÚT BẤM 
Tìm kiếm các nhà cung cấp vật liệu trên toàn thế giới một cách nhanh chóng. Giao diện đơn 
giản và chỉ bằng một cú click chuột, Total Metals với hơn 350,000 hợp kim kim loại đã liên kết 
với các nhà cung cấp đúng theo từng thiết kế và tiêu chuẩn.

LINH HOẠT TÌM KIẾM CÁC SỰ LỰA CHỌN THAY THẾ 
Một công cụ độc đáo trên thế giới, công nghệ được cấp bằng sáng chế cho việc tìm kiếm các 
vật liệu thay thế, các vật liệu có thành phần hóa học, tính chất cơ học và bất kỳ sự kết hợp 
nào tương đương. Với một hotlink tới Total Materia để so sánh chi tiết các thuộc tính, bạn có 
thể dễ dàng thiết lập các mức độ quan trọng của các thành phần so với các tính chất cơ học, 
và các vật liệu thay thế được hiển thị theo các tính chất tương đồng.

SỐ LƯỢNG QUỐC GIA VÀ NGÔN NGỮ LỚN NHẤT CHO VIỆC LIÊN HỆ VÀ 
THAM KHẢO CHÉO TRÊN PHẠM VI QUỐC TẾ 
Cung cấp một công cụ quan trọng trong việc liên hệ giữa các phòng ban trong công ty, từ 
phòng kỹ thuật cho tới phòng mua sắm. Được trình bày bằng 26 ngôn ngữ, với cơ sở dữ liệu vật 
liệu từ 74 quốc gia và các nhà cung cấp trên toàn thế giới,  Total Materia là một giải pháp toàn 
diện cho công ty bạn.
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Bằng việc liên kết trực tiếp các vật liệu với các nhà cung ứng trên toàn thế  
giới, chức năng Suppliers cho phép khả năng liên hệ với nhà  

cung cấp được tăng lên mức tối đa và là bước khởi đầu  
quan trọng cho quá trình mua sắm.

1  - Tìm kiếm các nhà cung cấp trực tiếp,  2  - Tìm kiếm các nhà cung cấp vật liệu thay thế tương đương
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