
ฐา น ข ้อม ูล ว ัสด ุท ี ่ค ร อ บคล ุม มาก ท ี ่ส ุดในโ ลก

สามารถตดิตามมาตรฐาน และการอพัเดตวสัดไุด ้

ความทา้ทาย

 k ทำาใหแ้น่ใจวา่ขอ้ม ลูท ั ง้หมดจะเป น็ปจัจบุนั และ
สามารถนำาไปใชง้านไดจ้รงิ

 k จดัเตร ยีมขอ้ม ลูท ีน่า่เช ือ่ถอื, มคีวามแมน่ยำา และ
สามารถตดิตามได ้ ใหส้ามารถใช ้ไดก้บัทกุกล ุม่
ธรุกจิ

 k ปรบัปรงุขอ้ม ลูวสัด,ุ มาตรฐาน และคณุสมบตั ิให ้
เป น็ปจัจบุนัอย ูเ่สมอ

 k ขอ้ม ลูท ี ่ใช ,้ ขอ้ม ลูการต ั ง้คา่ และการจดัการ
ขอ้ม ลูโดยรวมท ีเ่อ ื อ้ตอ่บร ษิทั

แก ้ไขปญัหา

 ทำาใหแ้น่ใจวา่ขอ้ม ลูท ีค่ณุใชอ้ย ูน่ ั น้เป น็ปจัจบุนั และยงัเป น็ขอ้ม ลูท ีม่ ี
ความนา่เช ือ่ถอืในการนำาไปใชง้าน

 ตดิตามไดว้า่เกดิความเปล ีย่นแปลงอะไรข ึ น้บา้งในฐานขอ้ม ลู และเม ือ่
ไหรท่ ีม่าตรฐานมกีารเปล ีย่นแปลงหรอือพัเดตคณุสมบตั ิ

 ตดิตามวสัดทุ ีส่นใจ และการเปล ีย่นแปลงของวสัดไุดต้รงตามความ
ตอ้งการของวศิวกรรม

ส ทิธ ปิระโยชน ์

 k ม ั น่ใจได ้ในความแมน่ยำา และความทนัสมยัของขอ้ม ลู

 k หลกีเล ีย่งคา่ใชจ้า่ยจากการซ ือ้มาตรฐานจำานวนมาก

 k ขบัเคล ือ่นธรุกจิผา่นขอ้ม ลูท ีด่ ที ีส่ดุ

ทกุวนัน ี ม้ กีารขยายจำานวน, การเปล ีย่นแปลงของมาตรฐานสากล และการกำาหนดคณุสมบตั ิใหม่ๆ โดยผ ูผ้ลติ
ตลอดเวลา  ตวัตดิตาม คอืคำาตอบของขอ้ม ลูวสัดทุ ั ง้หมดท ีจ่ะชว่ยใหค้ณุตดิตามหาขอ้ม ลูท ีค่ณุตอ้งการได ้

วัสดุ การติดตามที่คุณชื่นชอบผู้ผลิตมาตรฐาน
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เม ือ่ไหรก่ต็ามท ีม่ กีารอพัเดตขอ้ม ลูคณุสมบตั ทิ ีส่ ำาคญั หรอืการเพ ิม่ชดุขอ้ม ลู ตวัตดิตาม จะบร กิาร
แจง้เตอืนประจำาเดอืน ไม่ใชเ่พ ยีงแคข่อ้ม ลูมาตรฐานท ีส่ ำาคญั และขอ้ม ลูอพัเดตวสัดเุทา่น ั น้ แตร่วมถงึ

การแจง้ขอ้ม ลูจรงิวา่เกดิการเปล ีย่นแปลงอะไรกบัวสัดขุ ึ น้บา้ง 

สามารถตดิตามมาตรฐาน และการอพัเดตวสัดไุด้

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Total Materia 
ข้อมูลอัพเดต

อัพเดตวัสดุ

อัพเดตมาตรฐานเว
อร์ชั่นใหม่

คุณสมบัติใหม่ 
หรือข้อมูลอัพเดต

อัพเดตข้อมูลผู้ผลิต

การติดตามที่คุ
ณชื่นชอบ

รบัส ทิธ ปิระโยชนท์ ีม่ากข ึ น้จากการปรบัปรงุคร ั ง้ประวตั กิารณ  ์
เพ ือ่รบัม อืกบัการเปล ีย่นแปลงท ีร่วดเรว็ของมาตรฐาน และผ ูผ้ลติ ทำาใหม้ กีารอพัเดตขอ้
กำาหนดตา่ง ไๆปยงั Total Materia ทกุๆเดอืน เพ ือ่ทำาใหเ้ป น็ฐานขอ้ม ลูท ีท่นัทนัสมยัท ีส่ดุท ี ่
สามารถเขา้ถงึได ้ โดยการจดัเตร ยีมรายงานการแก ้ไขของฐานขอ้ม ลูแบเดอืนตอ่เดอืน, ตวั
ตดิตาม จะแจง้ใหท้กุกล ุม่ธรุกจิม ขีอ้ม ลูท ีน่า่เช ือ่ถอื และมคีวามม ั น่ใจในการตดัส นิใจทาง
ธรุกจิ

ว ธิ กีารแสนฉลาดในการอพัเดตตวัต ดิตาม 
ตวัตดิตาม รวมรายงานเก ีย่วกบัวสัดสุงัเคราะหแ์ละมาตรฐานท ี ่ไดร้บัการปรบัปรงุ ไมวา่จะ
เป น็หมายเลขร ุน่และขอ้ม ลูท ีถ่ กูถอนออก กบัรายงานการว เิคราะหค์วามเป น็ไปไดเ้พ ือ่ดวูา่
ม กีารเปล ีย่นแปลงอะไรท ีว่สัดใุนแตล่ะระดบั  จากพ ื น้ฐานองคป์ระกอบทางเคม เีพ ือ่ทำาเป น็
กราฟความเคน้ - ความเคร ยีด
การเล อืกวสัดทุ ีช่ ืน่ชอบเพ ือ่ต ดิตามเป น็พ เิศษ 
ตวัตดิตาม สนบัสนนุทกุกจิกรรมโดยทำาใหม้ ั น้ใจวา่ขอ้ม ลูน ั น้เป น็ปจัจบุนัเสมอ โดยการ
พฒันาดว้ยทมีวศิวกรรมท ี ่ใชค้สามสามารถของพวกเขา้ไปทำาการสรรคส์รา้งรายการวสัด ุ
ท ี ่โดยทั ว้ไปมกีารใชง้านมากท ีส่ดุ นอกจากน ีก้ารใชง้าน ตวัตดิตาม รว่มกบัโมดลุ eX-
porter ยงัเป น็การเพ ิม่ประส ทิธภิาพในการตดิตามเป น็พ เิศษของรายการท ีค่ณุช ือ่ชอบ 
โดยการดงึขอ้ม ลูคณุสมบตั ิไปยงั CAE


