
Standart ve malzeme güncelleme takip edilebilirliği

DÜN YA NIN EN K A PS A MLI M A L ZEME V ERITA BA NI SUN A R :

Zorluklar
 k İş ile ilgili kullanılabilecek en son 
güncellemelerin sağlanması

 k İş dünyası için güvenilir, doğru ve 
izlenebilir bilgiler sağlama

 k Malzeme, standart ve spesifikasyon 
değişikliklerinin sürekli güncel tutulması

 k Bilgi kullanımı, konfigürasyon yönetimi 
ve genel süreç kalitesi ile ilgili firmalara 
uygulamalar bakımından en iyi katkıyı 
sağlama

Çözüm
 Kullanılan verinin en güncel dolayısıyla en güvenli bilgi olduğunu 

kesinleştirir.

 Standart versiyon güncellemelerinden özellik verileri 
değişimlerine, veritabanında değişenleri tam olarak görün

 Spesifik mühendislik ihtiyaçlarına göre en tercih edilen 
malzemeleri ve değişimleri takip edin

Faydalar
 k Doğru ve güncel bilgiler ile güven sağlama

 k Standartların satın alması ile doğacak gereksiz maliyetlerden 
kaçınma

 k Optimize edilmiş bilgi birikimi ve kullanımı ile iş dünyasında 
harika bir yolculuk

Günümüzde, uluslararası standartların değişimi ve üretici spesifikasyonlarının giderek artması, 
Total Materia Tracker ile kritik malzeme takibini cevaplayabilmektedir.

Malzeme Takibi favoriler ÜreticiStandart
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 Aylık bildirim servisi ile Tracker, sadece önemli standartların veya 
malzeme güncellemelerini değil, malzeme ile ilgili değişen tüm özellikleri 

ve güncellemeleri datalara eklenmeden önce dahi size ulaştırabilmektedir.
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BENZERSİZ GÜNCELLEME YÖNTEMİNDEN DAHA FAZLA FAYDA EDİNME 
Total Materia, üzerinde her ay yapılan güncellemeler ve yeniliklerle, üreticilerin 
spesifikasyonları ve standartlardaki en hızlı değişimlerin dahi aktarılmasıyla, en güncel  
kaynak haline getirilmektedir. Gerçek raporlardaki değişikliklerin her ay sağlanması,  
Tracker’in bilgilendirilmesine, güvenilir ve kendinden emin sonuçlarla tüm iş dünyasına 
sunulmasını sağlamaktadır.

GÜNCELLEME TAKİBİ İÇİN AKILLI SEZGİSEL YÖNTEMLER 
Tracker, güncel tutulan malzemeler ve standartlar hakkındaki, seri numarası ve geri çekilen 
bilgiler dahi, basit kimyasal yapıdan yeni gerilme-gerinim eğrilerine kadar, değişen malzeme 
seviyesindeki analitik raporları dahi göstererek, sentetik raporları kombine etmektedir.

TAKİP ODAKLI FAVORİ ÜRÜN SEÇİMİ 
Tracker, yaygın olarak kullanılan malzemeler içerisinden, tüm mühendislik çalışanları için en 
güncel bilgileri sağlayan ve deneme alıştırmaları yaparak favori listeler oluşturmayı etkin 
kılmaktadır. Ayrıca, Tracker’ın isteğe bağlı kombinasyonu olan, eXporter modülü, daha çok 
‘’favori’’ listelere odakli modifikasyonları izleme imkanı sunarak, CAE çözücülerine transfer 
imkanı sağlamaktadır.


