
Maailman kattavin materiaalitietokanta

Paras ja kaikenkattava ratkaisu sekä insinöörien ykkösvalinta - maailmanlaajuisesti



  Yli 450 000 materiaalin ominaisuudet

  Yli 3 000 lähdettä edistyneelle datalle

  Metallit, polymeerit, keraamit, komposiitit

  Yli 150 000 jännitys-venymä-käyrää

  74 standardeja ylläpitävää organisaatiota

  Yli 35 000 materiaalin sykliset ominaisuudet

  Kansainväliset ristiviittaustaulukot

  Ominaisuuksien estimointi ja interpolointi

  Tiedon vieminen CAE-ohjelmistoihin

  Data Export to CAE Software

  Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet

  Tuntemattomien materiaalien tunnistaminen

  Useita materiaalien vertailumahdollisuuksia

  Standardi- ja materiaalipäivitysten seuranta

Mitä siihen kuuluu

Yli 20 miljoonaa ominaisuusrekisteriä yli 450 000 metallille  
ja epämetallille tarjottuina 26 kielellä

www.totalmateria.com
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SmartComp
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Total Metals on maailman selkeästi suurin metallisten materiaalien 
ominaisuustietokanta. Se on Total Materian tuotetarjooman 

ytimessä ja toimii porttina ennennäkemättömään kokoelmaan 
tietojoukkoja ja moduuleita, jotka palvelevat globaalia 

insinööriyhteisöä.

Komponentit

Tieto- ja toiminnallisuusmoduulit, jotka yhdistettyinä 
muodostavat parhaan ja kaikenkattavan ratkaisun
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THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S

74 maata / standardia

450 000 materiaalia

20 miljoonaa ominaisuusrekisteriä

  Yli 450 000 materiaalin ominaisuudet

  Yli 3 000 edistyneen tiedon lähdettä 

  Metallit, polymeerit, keraamit, komposiitit

  Yli 150 000 jännitys-venymä-käyrää

  74 standardeja ylläpitävää organisaatiota

  Yli 35 000 materiaalin sykliset ominaisuudet

  Kansainväliset ristiviittaustaulukot

  Ominaisuuksien estimointi ja interpolointi

  Kemialliset koostumukset

  Tietojen vienti CAE-ohjelmistoihin

  Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet 

  Tuntemattomien materiaalien tunnistaminen

  Useita materiaalien vertailumahdollisuuksia

  Standardi- ja materiaalipäivitysten seuranta

Total Materia on maailman kattavin materiaalitietokanta, joka tarjoaa salamannopean  
pääsyn yli 450 000 metallin, polymeerin, komposiitin ja keraamisen materiaalin ominaisuuksiin.
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Total Materia tarjoaa huolellisesti koottuja 
tuotepaketteja, jotka ovat ihanteellisia 
ratkaisuja kaikkiin materiaalien tietoihin 
liittyviin tarpeisiin.

Total Materiaa voi käyttää 
monenlaisten tuoteversioiden 
kautta. Niitä ovat esimerkiksi 

yksittäisen käyttäjän työpöytäversio, 
joustava yhden käyttäjän Web-

tilaus, monikäyttäjäversiot pienille ja 
suurille yrityksille ja yritysratkaisut 

kansainvälisille organisaatioille.

Tuotepaketit

WEB-VERSIO 

T U O T E V E R S I O T

Ultimate one-stop place for all material properties data

Total Materia -tietokanta kattaa metalliseoksien ominaisuuksia 74  
maasta/standardista ja sisältää yli 20 miljoonaa ominaisuusrekisteriä yli  
450 000 seoksesta - teräksestä, raudasta, alumiinista, titaanista, kuparista, 
magnesiumista, tinasta, sinkistä, lyijystä, nikkelistä, koboltista ynnä muista.

Komponentit

P A K E T I T K O M P O N E N T I T

TOTAL  
METALS

SMART  
COMP

EXTENDED 
RANGE

POLY 
PLUS

EXPORTER DATA 
PLUS

TRACKER SUPPLIER

Essentials

Essentials P R E M I U M

Inspect

Inspect P R E M I U M

Design

Design P R E M I U M

PowerPack

PowerPack P R E M I U M

Vertaansa vailla oleva edistyneiden materiaaliominaisuuksien 
lähde

Metallitoimittajien hakemisto ja hakukone

Välitön tuntemattomien materiaalien tunnistus

Maailman kattavin metallitietokanta

Tärkeiden standardi- ja materiaalipäivitysten tarjoaminen

Tuo tietolähteen ja CAE-ohjelmistot lähemmäksi toisiaan

Tuhansien epämetallien ominaisuustiedotPolyPLUS

Tarjoaa korroosiodataa, mittoja sekä toleranssi- ja 
pinnoitetietoja tuhansista materiaaleista

DataPLUS

Total Materialla on tarpeisiinne vastaava paketti- ja lisenssivaihtoehto olitte 
sitten konsultti, pieni- tai keskisuuri yritys tai suuri  

kansainvälinen organisaatio.



M A A ILM A N K AT TAV IN M ATERI A A LIT IE TOK A NTA ESIT TÄ Ä

Maailman kattavin metallitietokanta

Total Metals on maailman selkeästi suurin metallisten materiaalien ominaisuustietokanta.  
Se on Total Materian tuotetarjooman ytimessä ja toimii porttina ennennäkemättömään  

kokoelmaan tietojoukkoja ja moduuleita.

Haaste
 k Vastineiden löytäminen ulkomaisille 
materiaaleille ja vaihtoehtojen vertailu 
rinnakkain

 k Materiaalien etsiminen kansainvälisesti 
tietyn kemiallisen koostumuksen 
tai mekaanisten ominaisuuksien 
perusteella

 k Materiaalispesifikaatioiden 
tulkitseminen ja oikeiden laatujen 
löytäminen tiettyihin sovelluskohteisiin

 k Tarkasti jäljitettävissä olevan ja 
luotettavan mekaanisen, fysikaalisen 
ynnä muun ominaisuusdatan 
löytäminen erilaisia olosuhteita ja 
lämpötiloja varten

Ratkaisu
 Laajin tarjolla oleva metallien ominaisuustiedon lähde

 Kansainväliset ristiviittaustaulukot 74 maasta tarjoavat 
erinomaista apua samanlaisten ja vastaavien materiaalien 
tunnistamisessa

 Standardidata, tuhannet patentoidut materiaalit ynnä muut 
lähteet muodostavat täydellisen ratkaisun

Hyödyt
 k Huomattavia aikasäästöjä

 k Lisääntynyttä tarkkuutta ja luotettavuutta

 k Yhteinen alusta, jonka avulla tulokset ovat toistettavissa koko 
organisaatiossa

15 miljoonaa ominaisuusrekisteriä 350 000 materiaalia 74 maata / standardia

Total Metals
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Total Metals keskittyy tarjoamaan standardeja metallien 
ominaisuustietoja, ja se sisältääkin hämmästyttävät 15 miljoonaa 

ominaisuusrekisteriä yli 350 000 materiaalille 74 maasta/standardista.

Tekniset katalogit

Yli 
350 000 materiaalia

74 maata 
(standardia)

Ristiviittaukset

Vertaile

Standardit

Patenttidatalomakkeet

Kokeellinen data

Metallografiset kuvat

Kemialliset koostumukset

Magneettiset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet

Lämpökäsittelydiagrammit

Magneettiset ominaisuudet

Työstettävyysdata

Maailman kattavin metallitietokanta

SUURIN JA LAADUKKAIN TIETOKANTA 
Total Metals tarjoaa korkeinta laatua ja luotettavuutta toimialan ainoana sertifioituna  
tietojärjestelmänä. Se sisältää kemiallisia koostumuksia, ristiviittaustaulukoita, mekaanisia ja  
fyysikaalisia ominaisuuksia niin huoneenlämmössä kuin korkeissa ja matalissakin  
lämpötiloissa sekä lisätietoa, kuten lämpökäsittelydiagrammeja, metallografiaa ja 
työstettävyystietoa.

NOPEIMMAT JA VAHVIMMAT RISTIVIITTAUKSET 
Kattavimmat ristiviittaustaulukot yli 15 miljoonalle samankaltaiselle materiaalille maailman-
laajuisesti on systematisoitu käyttämällä patentoitua samankaltaisuusluokittelua. Lisäksi 
patentoitu SmartCross2-algoritmi mahdollistaa tuntemattomien vastineiden tunnistamisen 
koostumuksen, mekaanisten ominaisuuksien tai niiden yhdistelmän perusteella.

ENNENNÄKEMÄTÖN KEHITTÄMINEN JA ASIAKASTUKI 
Total Metalsin materiaalit ja ominaisuustiedot päivitetään joka kuukausi. Siten sinut pidetään 
ajan tasalla uusimmista standardien kehityksistä, ja ohjelmisto päivittyy uusilla dataseteillä, 
uusilla uniikeilla algoritmeilla ja uusilla ominaisuuksilla. Kaikkia Total Materian osia tukee niille 
omistettu joukko asiantuntijoita, joilla on yhteensä yli 300 vuotta kokemusta alalta. Tämä 
tekninen konsultointituki on ILMAISTA kaikille tilaajille!

www.totalmateria.com
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Tuhansien epämetallien ominaisuusdata

PolyPlus on epämetallien ominaisuustietokanta tuhansille muoveille,  
keraameille ja komposiiteille

Haaste

 k Tarkan ja jäljitettävissä olevan 
ominaisuusdatan löytäminen 
polymeereista, komposiiteista ja 
keraamisista materiaaleista

 k Yhtäaikainen erilaisten metallien ja 
epämetallien vertailu ja parhaiden 
vaihtoehtojen löytäminen

 k Harvinaisen ja edistyneen 
ominaisuustiedon, kuten jännitys-venymä-
käyrien ja väsymisdatan, etsiminen FEA-/
CAE-laskelmia varten

Hyödyt
 k Ainoa tarvittava lähde materiaalien ominaisuuksia etsittäessä

 k Uusia mahdollisuuksia suunnittelussa täysin erilaisten 
materiaalien suorituskyvyn vertailun kautta

Ratkaisu
 Epämetallien ominaisuustiedot kymmenilletuhansille 

muoveille, komposiiteille ja keraamisille materiaaleille

 Sisältää tuhansia standardoituja ja patentoituja materiaaleja

 Epämetallien edistyneiden ominaisuustietojen, kuten 
jännitys-venymä-käyrien ja syklisten ominaisuuksien, 
vaivaton etsiminen

PolyPLUS
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Koostumusdata

Mekaaniset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet

Termiset ominaisuudet

Sähköiset ominaisuudet

Tuotantoinformaatio

Jännitys-venymä-diagrammit

Standardimateriaalit

Valmistajatiedot

Kokeellinen data

Polymeerit

Keraamit

Komposiitit

Kuidut

Sementit

Vaahdot

Hunajakennot

Puu

PolyPLUS on integroitu Total Metals -tietokantaan, joka sisältää yli 
350 000 metalliseosta. PolyPLUS mahdollistaakin Total Materian 

käytön ainoana tarvittavana materiaalitiedonlähteenä.

Tuhansien epämetallien ominaisuusdata

AINOA TARVITTAVA LÄHDE MATERIAALIEN OMINAISUUKSIIN LIITTYEN 
Yhdessä maailman kattavimman metallien ominaisuustietokannan kanssa PolyPLUS tarjoaa 
kaikki Total Metals -tietokannan edut epämetalleille sisältäen ominaisuustiedot tuhansista 
muoveista, komposiiteista ja keraamisista materiaaleista - kaikki yhdellä napinpainalluksella!

EDISTYNYTTÄ OMINAISUUSTIETOA EPÄMETALLEISTA 
Sen lisäksi, että tarjolla on uniikki kokoelma edistynyttä ominaisuusdataa metalleista,  
saatavilla on myös kattava joukko jännitys-venymä-käyriä ja väsymisdataa epämetalleista.

ENNENNÄKEMÄTÖNTÄ KEHITYSTÄ JA PÄIVITYKSIÄ 
Omistautunut PolyPLUS-tiimimme päivittää moduuliin uutta tietoa ja uusia toiminnallisuuksia 
kuukausittain. Näin ollen kasvava epämetallikirjastomme on nopeasti kasvamassa 
korvaamattomaksi resurssiksi insinööriyhteisölle.

www.totalmateria.com



Vertaansa vailla oleva materiaalien ominaisuustiedon lähde edistyneitä laskelmia varten

M A A ILM A N K AT TAV IN M ATERI A A LIT IE TOK A NTA ESIT TÄ Ä

www.totalmateria.com

Extended Range offers a unique collection of advanced property data  
for use in critical design activities

Haaste
 k Välttämättömän materiaalitiedon 
löytäminen edistyneitä 
insinöörilaskelmia, tietokoneavusteista 
suunnittelua (CAE) ja FEA-simulaatioita 
varten

 k Jännitys-venymä-käyrien hankkiminen 
erilaisille lämpötiloille ja jännitysarvoille

 k Eri alkuperää (esimerkiksi 
amerikkalaista, eurooppalaista tai 
aasialaista) olevien materiaalien 
väsymisominaisuuksien vertaileminen

Ratkaisu
 Tarjoaa uniikin kokoelman edistynyttä ominaisuustietoa 

kriittisten suunnittelutoimien käyttöön

 Vaivatonta tehokkuutta, kun etsit luotettavaa materiaalien 
ominaisuusdataa edistyneitä laskelmia varten.  
Muin keinoin tämä tehtävä on äärimmäisen aikaavievä.

 Patentoitu kokeellisen datan hankintametodologia 
hyödyntää yli 3 000 lähdettä ja dokumenttia

Hyödyt
 k Kalliiden ja mahdollisesti vaarallisten virheiden välttäminen

 k Uusien optimointi- ja tehokkuusmahdollisuuksien avaaminen 
suunnittelussa

 k Virheettömyyden ja tehokkuuden edistäminen koko 
prosessiketjussa

Jännitys-venymä-diagrammit Muokattavuuskäyrät Väsymisdata Virumisdata

Extended Range
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Extended Range offers a unique collection of advanced property data  
for use in critical design activities

Total Materian Extended Range -moduuli tarjoaa 
ennennäkemättömän lähteen materiaalien ominaisuusdatalle,  

kun kyseessä ovat edistyneet rakenteelliset ja termiset laskelmat ja 
analyysit, kuten jännitys-venymä-käyrät, muokattavuusdiagrammit, 

väsymisdata ja vastaavat.

Taulukot

Arviot

Kuvaajat

Materiaalien 
vertailu

Kirjallisuusviitteet

Vie CAE:en

Virumisdata

Väsymisdata

Jännitys-venymä-diagrammit

Muokattavuuskäyrät

Murtumismekaniikka

Patentoitu 

testidata

        Tekniset 
tutkimuspaperit

Kokeellinen data

Vertaansa vailla oleva materiaalien ominaisuustiedon lähde edistyneitä laskelmia varten

TUHANSIA JÄNNITYS-VENYMÄ-KÄYRIÄ 
Uniikki, yli 150 000 jännitys-venymä-käyrän muovilaskelmille tarkoitettu kokoelma kattaa  
yli 50 000 materiaalia monine lämpökäsittelyineen, lämpötiloineen ja venymäarvoineen 
kvasistaattisista arvoista yli 1 000 1/s. Tarjolla on sekä todellisia että laskettuja käyriä,  
ja niitä voi interpoloida käyttämällä itse määriteltyjä lämpötiloja ja arvoja.

SUURIN KOKOELMA SYKLISIÄ OMINAISUUKSIA 
Suurin tietokanta, joka kattaa yli 35 000 materiaalin jännitys- ja venymäarvot ja e-N- ja S-N-
diagrammit monenlaisissa lämpökäsittelyissä ja kuormitusolosuhteissa.  
Monotoniset ominaisuudet ja tilastolliset väsymisparametrit on lisätty mukaan, kun mahdollista.

PATENTOITU METODOLOGIA OMINAISUUKSIEN ARVIOINTIIN 
Extended Range tarjoaa Total Materian ristiviittaustaulukoihin ja samankaltaisten materiaalien 
ominaisuuksiin perustuen arvioita jännitys-venymä-käyristä 90 000 lisämateriaalille ja syklisiä 
ominaisuuksia toisille 80 000 materiaalille. Vaikka arviot eivät voi täysin korvata kokeellista dataa, 
ne antavat arvokkaan alkupisteen tuleville tutkimuksille ja laskelmille.

EDISTYNEEMPIÄ OMINAISUUKSIA SUUNNITTELUA JA SIMULOINTIA VARTEN 
Raja- ja korkeajännityskäyrien muodostaminen monenlaisissa lämpötiloissa taonnan, venytyksen 
ja muiden muotoiluoperaatioiden simuloimiseksi. Murtumismekanismit K1C, KC, murtuman 
kasvu ja Parisin lain parametrit tarjotaan vastaavine murtuman kasvun kuvaajineen. Kattaa 
virumisdatan sisältäen myötöjännityksen ja virumismurtoarvot eri lämpötiloissa Larsen-Miller-
parametrin ja komponentin jäljellä olevan iän laskelmineen.
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Välitön tuntemattomien materiaalien tunnistus

Total Materian patentoitu  
algoritmi löytää sopivat  
vastineet sekunneissa!

Tarkastele ja vertaile materiaaleja ja 
dataa, ja valjasta Total Metalsin  

täysi potentiaali

Sellaisena kuin saat sen 
mittauslaitteesta, testituloksista  

tai dokumentaatiosta

Tarkastele materiaaleja, 
ominaisuuksia ynnä muuta

Saat tulokset  
välittömästi

Syötä tuntemattoman 
materiaalin kemiallinen 

koostumus

1 2 3VA IHE VA IHE

Valtavat aika- ja kustannussäästöt nopean materiaalin tunnistuksen kautta; liiketoiminnan 
laatufunktioiden vahvistaminen myyjän vahvistuksesta materiaalien testaamiseen; 

asiantuntijamainen päättely auttaa tekemään oikeita päätöksiä - ja nopeasti!

SmartComp, Total Materian lisämoduuli, mahdollistaa älykkään metallintunnistuksen  
spektrometristä tai vastaavasta lähteestä saatavan kemiallisen koostumuksen perusteella.

VA IHE

SmartComp
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SmartComp voi patentoitua algoritmia käyttäen parantaa tehokkuutta ja 
karsia pois suuren määrän työaikaa, joka käytettäisiin tutkimukseen.

Yksityiskohtaiset 
materiaaliominaisuudet

Materiaalien 
ristiviittaukset

Kemiallinen analyysi

Total Metals

Lista mahdollisista 
vastineista

Eksperttipäättelyn 
moduuli

Välitön tuntemattomien materiaalien tunnistus

EKSPERTTIPÄÄTTELYÄ PATENTOIDULLA TEKNOLOGIALLA 
SmartComp on suunniteltu “ajattelemaan” kuin asiantuntija, ja se toteuttaa sekunneissa 
työn, joka olisi manuaalisesti tehtynä erittäin aikaavievää. Patentoitua algoritmia 
käyttäen SmartComp varmistaa, etteivät ongelmalliset loukkuelementit, epäpuhtaudet 
ja kivennäisaineet jumita tunnistusprosessia. Lisäksi se keskittyy etsimään käyttäjälle 
tärkeimpiä elementtejä.

LAAJIMPAAN METALLITIETOKANTAAN POHJAUTUVAEven the best expert 
Paraskaan asiantuntija ei pysty paljoon ilman suurta datakirjastoa hakuja ja vertailuja varten. 
SmartComp on siksi yhdistetty Total Materian tietokantaan, mikä luo mahdollisuuden 
vertailla syötettyä kemiallista analyysiä yli 350 000 materiaalin koostumusdataan.  
Siten se mahdollistaa vastaavien materiaalien löytämisen vaivattomasti.

EDISTYNEET TUNNISTUSMAHDOLLISUUDET 
Vakiotunnistusmenetelmän lisäksi SmartComp sisältää Expert-version, joka mahdollistaa 
painoarvon asettamisen jokaiselle seoksen elementille yksittäin. Siten se löytää seoksia, 
jotka voivat olla soveltuvampia tiettyihin tarkoituksiin. Lähdemateriaalit on toinen moduuli, 
joka helpottaa materiaalien löytämistä spektrometrejä varten.

YLI TUNNISTUKSEN 
Materiaalien tunnistaminen voi olla vain yksi osa tarinaa. Total Materia tarjoaa suoran pääsyn 
hakutuloksista materiaalien ominaisuuksiin, jolloin kiinnostavia materiaaleja ja niiden  
ominaisuuksia voi vertailla tarkemmin. Tämä ominaisuus sisältää rinnakkain  
vertailutoiminnon ja mahdollisuuden yhdistää kemiallisen koostumuksen ja mekaanisten 
ominaisuuksien vertailu käyttämällä ristiviittaustaulukoita ja SmartCross2-moduulia.

www.totalmateria.com
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Tarjoaa korroosiodataa, mittoja sekä toleranssi- ja pinnoitetietoja tuhansista materiaaleista

DataPLUS

DataPLUS on lisämoduuli, joka tarjoaa korroosiodataa, materiaalien mitta- ja  
toleranssitietoja sekä pinnoitetietoja tuhansille metalleille ja epämetalleille. 

Korroosio Mittasuhteet Pinnoitteet

Haaste
 k Materiaalien korroosiokäyttäytymisen 
ymmärtäminen elävän elämän sovelluksissa

 k Yhtenäinen näkökulma materiaalien 
ominaisuus- ja mittatietoihin

 k Materiaaleihin liittyvien pinnoitteiden ja niiden 
ominaisuuksien löytäminen yhdestä lähteestä

 k Insinöörityön ja hankinnan välinen 
kommunikaatio mahdollisia virheitä välttäen

Hyödyt
 k Edistää tarkempia materiaalivalintoja

 k Tarjoaa lisätietoa materiaalien käyttäytymisestä elävän elämän 
olosuhteissa

 k Laajentaa bulkkimateriaalien ominaisuuksien löytämisen mahdollisuuksia

 k Tuo materiaalien suunnittelu- ja hankintaprosessit lähemmäs toisiaan

Ratkaisu
 Kolmella datakokoelmallaan DataPLUS kattaa laajasti 

tietoa ja toimii siten tärkeänä lisäresurssina materiaalien 
valintaprosessissa

 DataPLUS on täysin integroitu, joten se yhdistää saumattomasti 
muitakin avaintietoja, kuten kemiallisia koostumuksia, 
materiaalien vastaavuustaulukoita ja mekaanisia ja fysikaalisia 
ominaisuuksia. Näin ollen isomman kuvan näkeminen on 
vaivatonta

www.totalmateria.com



Tarjoaa korroosiodataa, mittoja sekä toleranssi- ja pinnoitetietoja tuhansista materiaaleista

• Halkaisijat ja paksuudet

• Sallitut poikkeamat 

• Standardit pakkausmuodot

• Määritellyt dimensiot

• Painot ja paksuudet

• Max. toimintalämpötila

•  Kovuus

• Kitkakerroin

Korroosio

Dimensions
+ Tolerances

Standardit

Patentoidut
ohjelehdet

Kokeellinen
data

Tekniset
esitteet

• Korroosionkestävyys

• Kriittinen halkeamislämpötila

• Useiden aineiden olosuhteita

• Useita lämpötilavälejä

CoatingsMittasuhteet

Pinnoitteet

KORROOSIODATAA TUHANSILLE MATERIAALEILLE 
Löydä tietoa materiaalien korroosionopeuksista ja korroosionkestävyydestä erilaisissa 
ympäristöissä ja vaihtelevissa lämpötiloissa. Korroosiodata, sisältäen aineen, lämpötilan, 
altistumisajan ja korroosiotyypin, on saumattomasti integroitu mekaanisiin ja fysikaalisiin 
ominaisuuksiin. Näin se tarjoaa yhtenäisen alustan materiaalivalintojen tekemiselle.

LÖYDÄ MITTA- JA TOLERANSSITIEDOT SEKUNNEISSA 
Mittasuhde- ja toleranssidatakokoelman avulla voit löytää tietoa liittyen tiettyihin  
materiaalien mittoihin ja niiden sallittuihin vaihteluihin sekä pakkausmuotoihin.  
Tämä tieto on olennainen silta insinöörityön ja hankinnan välillä.

ETSI PINNOITETIETOA YMMÄRTÄÄKSESI SUORITUSKYKYÄ 
Sadat saatavilla olevat pinnoitemäärittelyt ja niiden mitta- ja ominaisuustiedot auttavat 
tekemään tarkkoja päätöksiä liittyen pinnoitevalintaan ja suorituskykyyn. Yksinkertaista 
hakukäyttöliittymää käyttäen löydätte ominaisuuksia, kuten mittasuhteet, maksimaalisen 
toimintalämpötilan, kovuuden ja paljon muuta.

Yhdessä perustason materiaalitietokantojen, Total Metalsin ja PolyPLUS:n, kanssa 
DataPLUS tukee ja täydentää tärkeitä teollisuussovelluksiin liittyviä päätöksiä 
auttamalla tekemään tarkkoja ja harkittuja valintoja materiaalien valintoihin ja 

käyttöön liittyen.

www.totalmateria.com
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Silta tiedonlähteen ja CAE-ohjelmiston välillä

eXporter on lisämoduuli, joka ensisijaisesti toimii siltana tiedonlähteen  
ja tietokoneavusteisen suunnittelun (CAE) ohjelmiston välillä.

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Haaste
 k Lineaarisia ja epälineaarisia CAE-laskelmia 
varten tarvittavan edistyneen ominaisuus-
datan löytäminen valmiiksi käytettävissä 
olevassa muodossa

 k Datan siirtäminen lähteestä CAE-ohjelmis-
toon ilman tarvetta erilliseen datan proses-
sointiin, kopiointiin, liittämiseen ja uudelleen 
kirjoittamiseen

 k Luotettavien materiaalien ominaisuuksia 
sisältävien lähteiden löytäminen sekä vaaral-
listen ja kalliiden virheiden välttäminen

 k Monenlaisten ja toistettavien suunnittel-
utehtävien toteuttaminen mahdollisimman 
tehokkaasti

Hyödyt
 k Suunnattomat aikasäästöt, jotka vapauttavat sinut ikävystyt-
tävästä näpyttelystä

 k Tarkkuuden parantaminen poistamalla tiedon muokkauksesta 
johtuvat virheet

 k Tiedonhankintaprosessin keventäminen ja systematisoiminen

Ratkaisu
 eXporttaa runsaasti tietoa mekaanisista ominaisuuksista 

jännitys-venymä-käyriin käytettäväksi monenlaisissa 
suunnittelutoimissa

 Yksinkertainen 3-vaiheinen prosessi tiedon valitsemiseen, 
tarkastamiseen ja viemiseen laajassa valikoimassa parhaita 
CAE-formaatteja

 Nopea ja tarkka tiedonsiirto ilman tarvetta tiedon 
prosessointiin tai uudelleen kirjoittamiseen

eXporter

www.totalmateria.com



Silta tiedonlähteen ja CAE-ohjelmiston välillä

Mekaaniset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet

Jännitys-venymä-diagrammit

Väsymisdata

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Valitse 
ominaisuudet

Vaihe 1

Valitse 
formaatti

Vaihe 2

Vie 
CAE-ohjelmistoon

Vaihe 3

Mekaaniset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet

Haluatpa sitten siirtää tietoa Total Materiasta suoraan CAE-ohjelmistoon 
tai vain exportata sen Exceliin tai .xml-tiedostoon, eXporter tarjoaa kaikki 
tarvitsemasi toiminnallisuudet. Kolmivaiheisen prosessin avulla se auttaa 

exportaamaan datan sekunneissa monissa formaateissa.

Huomio: Tilauksen aikana käytössä on maksimissaan 100 export-toimintoa per rinnakkaislisenssi.  
Kaikki aiemmat exportit ovat saatavilla milloin vain ja käytettävissä uudelleen rajattomasti tilauksen ajan.

EXPORTAA PARHAASTA LÄHTEESTÄ 
Total Materia tarjoaa maailman laajimman materiaalien ominaisuustietojen lähteen. Tieto on 
nyt mahdollista valita yli 450 000 materiaalin ja 20 miljoonan ominaisuusrekisterin joukosta, 
ja sen voi viedä suunnitteluprosessiin käyttövalmiina.

KATTAVA VALIKOIMA CAE-OHJELMISTOFORMAATTEJA 
eXporteria voi käyttää edistyneisiin laskelmiin tarvittavan kriittisen materiaalidatan  
siirtämiseen useissa CAE-ohjelmistoihin soveltuvissa formaateissa. Tämä data voi olla  
esimerkiksi mekaanista ja fysikaalista dataa sekä jännitys-venymä- ja väsymisdataa.  
eXporter tekee tiedonsiirrosta nopeaa ja helppoa, oli formaatti sitten erityinen .xml  
tai yksinkertainen.xls.

TOTAL MATERIAN MODUULIEN SAUMATON INTEGRAATIO 
Kaikki Total Metalsin ja Extended Rangen tietojoukot ovat käytettävissä ominaisuuksien  
etsinnässä, mikä maksimoi eXporterin potentiaalin. Täydellä käyttöoikeudella  
kansainvälisesti laajimpiin ristiviittaustaulukoihin ja vertailutoimintoihin Total Materian täyttä 
potentiaalia voi käyttää varmistamaan, että vietävän tiedon valinta on perustunut tietoisiin  
ja jäljitettäviin päätöksiin.

www.totalmateria.com
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Nykypäivänä kansainväliset standardit ja toimittajien spesifikaatiot muuttuvat yhä kiihtyvässä 
tahdissa. Tracker on Total Materian vastaus kriittisiin materiaalien seuraamisen tarpeisiisi.

www.totalmateria.com

Kuukausittaisella tiedotetyyppisellä ilmoituspalvelulla Tracker paitsi 
antaa mahdollisuuden tärkeiden standardi- ja materiaalipäivitysten 

seuraamiseen myös kertoo tarkasti, mikä materiaalissa on muuttunut,  
oli kyseessä sitten tärkeä ominaisuusdata, täysin uusien tietojen 

lisääminen tai yksinkertainen versiopäivitys.

Haaste
 k Sen varmistaminen, että käytössä oleva 
tieto on kaikkein ajantasaisinta

 k Luotettavan, tarkan ja jäljitettävissä 
olevan tiedon tarjoaminen muille 
liiketoiminnan osa-alueille

 k Materiaalien, standardien ja 
spesifikaatioiden muutoksissa ajan 
tasalla pysyminen

 k Yrityksen parhaiden toimintatapojen 
edistäminen, mitä tulee informaation 
käyttöön, versionhallintaan ja yleiseen 
prosessien laatuun

Ratkaisu
 Huolehtiminen siitä, että käytettävä data on kaikkein 

ajantasaisinta ja siten luotettavinta saatavilla olevaa tietoa

 Näe tarkasti, mikä tietokannassa on muuttunut ja milloin - 
standardiversioiden päivityksistä ominaisuustietojen muutoksiin

 Seuraa suosikkimateriaalejasi ja niiden muutoksia 
insinööritarpeittesi mukaisesti

Hyödyt
 k Luottamus siihen, että käytössä oleva tieto on paikkansa 
pitävää ja ajan tasalla

 k Turhien standardinhankintakulujen välttäminen

 k Liiketoiminnan edistäminen informaation käytön optimoinnin 
kautta usage workflow

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Total Materian 
kuukausittaiset päivitykset

Materiaalipäivitykset

Standardien 
versiopäivitykset

Päivitykset tai 
uudet ominaisuudet

Valmistajapäivitykset

Suosikkien 
seuranta

Materiaali Suosikkien seurantaTuottajaStandardi

Maailman kattavin materiaalitietokanta tarjoaa

Tracker

Standardi- ja materiaalipäivitysten jäljitettävyys
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Standardi- ja materiaalipäivitysten jäljitettävyys
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Materiaalihankintojen hakemisto ja hakukone

Suppliers-moduuli tarjoaa yhdessä Total Metalsin kanssa tarkat yhteydet 
materiaalispesifikaatioiden ja ympäri maailmaa toimivien toimittajien välille.

Vaihtoehtoiset 
toimittajat

Suorat 
toimittajat

Material Standardit
Standardin numero

Teräsryhmä
Toimitusmuoto
Lämpökäsittely

Vaihtoehtoiset 
materiaalit

Mekaaniset 
ominaisuudet

Samankaltaisuus

Kemiallinen 
koostumus

Ristiviittaukset

Total Metals

2

1

Luodessaan suoran linkin materiaalien ja kansainvälisten toimittajien 
välille Suppliers auttaa maksimoimaan kommunikaation ja luo kriittisen 

alkupisteen hankintaprosessille.

Haaste
 k Sopivien toimittajien nopea löytäminen 
valittujen materiaalien mukaan

 k Hintojen epävakaisuudesta selviäminen ja 
materiaalitoimitusten tiukoissa määräajoissa 
pysyminen etsimällä vaihtoehtoja 
halvemmista maista

 k Materiaalitoimittajien löytäminen 
muista maista globaalin hankintatoimen 
koordinoinnin edistämiseksi

 k Insinööritoimen, hankintojen ja valmistuksen 
välisen kommunikaation parantaminen Hyödyt

 k Avaa uusia kustannussäästömahdollisuuksia materiaalien 
hankinnassa

 k Tuo insinöörityön ja hankintatoimen yhteen

 k Yhdistää materiaalit niiden toimittajiin auttaen siten 
vähentämään kalliita virheitä päätöksentekoprosessissa

Ratkaisu
 Korvaamaton kommunikointikanava insinöörityön, 

hankinnan ja tuotannon välillä

 Tarjoaa globaalin lähestymistavan ostoihin ja 
materiaalien hankintaan synergiassa kansainvälisten 
ristiviittaustaulukoiden kanssa

 Löydä vaihtoehtoisia toimittajia napin painalluksella  
Total Materian eri osien saumattoman integraation avulla

Vaihtoehtoiset toimittajatSuorat toimittajat Ristiviittaukset

Suppliers
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Uusi materiaalitietokanta-alusta, joka kasvattaa tuottavuutta ja edistää tarkkuutta

Sinun datasi +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Haaste
 k Useiden sekavien ja hajallaan olevien 
tietolähteiden hallinta

 k Tarkan materiaalitiedon saatavuus koko 
organisaatiossa

 k Tiedon jäljitettävyyden, tarkkuuden ja 
ajantasaisuuden varmistaminen

 k Yhä nopeammin muuttuvien 
materiaalistandardien seuraaminen

Ratkaisu
 Yksinkertainen, kevyt ja helppokäyttöinen mutta 

silti tehokas web-sovellus materiaalitietojen ja 
-ominaisuuksien lisäämiseen ja hallintaan

 Muutosten tallentaminen täydellisen jäljitettävyyden 
takaamiseksi

 Omavalintaisten ominaisuuksien, datasettien ja 
dokumenttien lisääminen joustavasti

 Edistyneitä ominaisuushakuja, materiaalien ja datasettien 
vertailua, dataexport ja paljon muuta vain sekunneissa

Total Materia Integrator on uusi ohjelmisto, jolla yritykset voivat luoda oman yksityisen 
materiaalitietojen tietokantansa, oli kyse sitten sisäisistä standardeista ja säännöksistä, 

testausdatasta tai ulkoisista tietolähteistä.

Hyödyt

Yksinkertainen: Joustavat 
pakettivaihtoehdot, saatavilla 
onlinena tai asennettuna

Nopea: Heti valmis pääsy voidaan 
taata parissa tunnissa

Ajan tasalla: Uusia toiminnallisuuksia 
ja tietopäivityksiä joka kuukausi

Helppokäyttöinen: Standardi Total 
Materia -käyttöliittymä tekee tiedon 
löytämisestä kivuttoman kokemuksen

Tehokas: Yhdistettynä Total Materian 
tietoihin muodostaa korvaamattoman 
tiedonhallintatyökalun

Edullinen: Maksaa vain murto-osan 
verrattuna markkinoiden vastaavan 
tyylisiin tuotteisiin

www.totalmateria.com



ÄÄRIMMÄINEN HINTA-LAATUSUHDE 
Integrator yhdistää yksinkertaisen ja helppokäyttöisen käyttöliittymän joustavuuteen:  
käyttäjä voi lisätä siihen useita yksityisten materiaalien ominaisuuksia, diagrammeja ja käyriä 
sekä datasettejä ja dokumentteja. Ennenkuulumattoman nopea käyttöönotto, valtava ja  
välitön tuottavuuden ja tarkkuuden kasvu yhdessä maailmanluokan tuen kanssa  
muodostavat erinomaisen vastineen rahalle.

INTEGROINNIN VOIMAA MAAILMAN LAAJIMMAN TIETOKANNAN KANSSA  
Integrator on kytketty Total Materia -tietokantaan, ja sitä kautta se tarjoaa yhteensä yli  
450 000 materiaalia sekä kaikki Total Materian toiminnallisuudet, kuten edistyneiden  
ominaisuuksien haut, intuitiiviset materiaalien ja datasettien vertailutyökalut, dataexportin 
useissa formaateissa (johtavat CAE-solverit) sekä paljon muuta vain sekunneissa.

 YKSITYINEN
 A

SIA
KK

A
AN

 TIETOKANTA 

Export

Vertaa

PDF

Diagrammit

Total Materia Integrator

PolyPLUS

SmartComp

Extended Range

eXporter
Tracker

Suppliers

Total Materia -tietokanta

Koostumusdata

Mekaaniset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet

Termiset ominaisuudet

Jännitys-venymädiagrammit

Valmistustiedot

Materia 

Total 
ViewerMuokkaa

 materiaaleja
Lisää uusia 
materiaaleja

Liitä 
dokumentteja

Määritä 
ominaisuudet

Määritä 
lähteitä

Creator

DataPLUS

Yhdessä Total Materia -tietokannan kanssa Integrator muodostaa yhtenäisen 
ja helposti käyttöön otettavan pohjan paremmalle insinöörityölle, aikasäästöille 

sekä kasvavalle luotettavuudelle.

Lisää Integrator nykyiseen pakettiisi heti!
Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa

www.totalmateria.com
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Monikäyttäjälisensointi: Verkko- ja 
yritysversiot

Levitä Total Materia -tietokantojen tiedollista 
voimaa ja osaamista Intranetiinne yhdistetyn käytön 
kautta. Te ja kaikki kolleganne pääsette tietokantaan 
tarvittaessa milloin vain suoraan Intranetistänne.

Monikäyttäjäratkaisut tarjoavat ennenkuulumatonta 
joustavuutta. Valitkaa lisensointimalli, joka sopii 
tarpeisiinne parhaiten:

Network: A range of server-based license options, 
providing password free convenience and distributed 
access for mid-sized and larger organizations.

Corporate: Server-based license, with unlimited 
access for the entire organization. Perfect price/
performance ratio for large companies and 
centralized resource centers.

Monikäyttäjäratkaisujen hyödyt

Toimitusvalmis ja huoltovapaa ratkaisu: Ei tarvetta 
asentaa, ladata tai ylläpitää ohjelmistoja serverillänne 
ja tietokoneillanne.

AAina ajan tasalla: Käyttäjänne työskentelevät aina 
viimeisimmällä ja ajan tasalla olevalla tietokantamme 
versiolla.

Nopea ja helppo pääsy tietokantaan ja sisältöön: 
Käyttäjien ei tarvitse vaivata itseään kirjautumisilla ja 
salasanoilla.

Harvinaislaatuinen taloudellisuus: Tämä on 
taloudellisesti kannattavin ratkaisu, mikäli teillä on 
useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tietoa materiaalien 
ominaisuuksia. Useilla henkilöillä on pääsy 
tietokantaan aina tarvittaessa.

Monikäyttäjäratkaisut

Total Materian monikäyttäjä-weblisensointi on kätevin ja kannattavin  
ratkaisu pienille ja suurille ryhmille, toimistoille ja yrityksille.

Käyttäjän serveri

Käyttäjän serveri

Työasema

Total Materian 
Web-serveri

Hinnoittelu

Multi-user pricing is based on the number of named users and locations which require access to Total Materia 
with a cost effective solution for all eventualities. 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Very first metals database developed in 1993

New functionality modules, 
eXporter and Tracker launched

First partnerships with 
CAE vendors established

Total Materia Integrator Launched 
Private corporate database 
integrated with Total Materia Data

DataPLUS module provides material 
welding info, lubricants, tribology, 
dimensions and coatings information

59% business growth in 2013
New brand launched, KEY to METALS becomes Total Materia

First steel database 
launched online.

First double certification in the 
industry covering quality and 
information security

Non-metallic module PolyPLUS 
availablle to all users 

First of three OEM partnerships agreed 
with the leading spectrometer producers

Extended Range launched 
for the design community

SmartComp developed to aid 
metal identification

2016 2017 2018

Enviro provides information on the 
impact of a range effects on metallic 
and non-metallic materials

The Compliance module provides 
must have information of regulations 
including RoHS and REACH

L I I K E T O I M I N N A N  K A S V U

Meistä

Key to Metals AG on yksityisomistuksessa oleva sveitsiläinen yritys, joka on 
omistautunut Total Materia -tietokantojen ja niihin liittyvien ohjelmistojen, 

kustomoitujen projektien ja OEM-ratkaisujen kehittämiseen ja tarjoamiseen.

M I S S I O

Olla globaali markkinajohtaja ainoan tarvittavan materiaalien ominaisuustiedon lähteen 
tarjoajana auttaen siten insinöörejä, ammattilaisia ja yrityksiä ympäri maailman parantamaan 
tehokkuutta ja luotettavuutta.

V I S I O

Säilyttää johtaja-asema tarjoamalla jatkuvasti kehittyviä, uniikkeja, moniulotteisia ja erittäin 
intuitiivisia informaatioalustoja kaikille materiaaliominaisuuksille. Olla maailmanlaajuinen valinta 
monipuolisten nykyisten ja tulevien teknologisten haasteiden ratkaisemisessa.

P Ä Ä P E R I A A T T E E M M E  O V A T

   Luottamuksen rakentaminen ja epävarmuuden vähentäminen tarjoamalla luotettavaa ja 
tinkimätöntä tietoa korkeimmalla mahdollisella tasolla

   Asiakkaillemme omistautuminen  ennennäkemättömällä tuella, lokalisoinnilla ja läsnäololla -  
 maailmanlaajuisesti

   Innovaatiojohtajuus  investoimalla jatkuvasti tuotekehitykseen
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