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Nová materiálová platforma pro zvýšení produktivity a zlepšení přesnosti

Vaše Data +

Total Materia =

Total Materia Integrator

Total Materia integrátor je nový software pro vytvoření databáze materiálových informací
soukromé firmy, mohou to být vnitřní normy a předpisy, testovací data nebo zdroje externích dat.

Výzva
kk Spravovat nepřehledné a rozptýlené
zdroje dat

kk Přesné informace snadno dostupné v
celé organizaci

Řešení
Jednoduchá a snadno použitelná, ale výkonná webové
aplikace pro vkládání a správu materiálů, vlastností a
souvisejících informací
Kompletní sledování všech provedených změn

kk Zachování sledovatelnosti a zajištění

Flexibilitu přidat řadu uživatelem definovaných vlastnosti,
datových souborů a dokumentů

kk Držet krok s rostoucím tempem změn

Upřesnit vyhledávání, porovnávání materiálů a objektů
DataSet, export dat a mnohem více za pouhých pár
sekund

informací je přesné a aktuální
norem pro materiály

Výhody
Jednoduchost: Flexibilní balíček
konfigurace, k dispozici on-line nebo
nainstalovaný

Rychlost: Okamžitě připravený
off-the-shelf přístup může být
poskytnut během několika hodin

Aktuální: Nové funkce a inovace
každý měsíc

Snadné použití: Standardní rozhraní
Total Materia dělá z hledání informací
příjemný zážitek

Síla: V kombinaci s Total Materií
poskytuje nástroj pro správu
neocenitelných dat

Cenově dostupné: Cena je zlomkem
komparativních řešení na trhu

www.totalmateria.com

Světově nejobsáhlejší databáze materiálů
V součinnosti s Total Materia databází integrátor poskytuje celistvý základ
pro lepší inženýrské rozhodnutí, časové úspory a zvýšení spolehlivosti.
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Integrátor kombinuje jednoduchost a snadno použitelné rozhraní s flexibilitou přidat více
vlastností, diagramů a křivek pro soukromé materiály, spolu s řadou uživatelem definovaných
dat a dokumentů. Bezprecedentní rychlost nasazení, obrovské, okamžité zisky z produktivity
a přesnosti, jakož i špičkovou podporu, dohromady představuje výjimečnou hodnotu.

Síla integrace s nejrozsáhlejší databází na světě

Prostřednictvím spojení s databází Total Materia, integrátor poskytuje kompletní rozsah více
než 450 000 materiálů, jakož i plnou funkčnost Total Materie, například Upřesnit vlastnosti
vyhledávání, intuitivní nástroje pro materiály a soubory, export dat v různých formátech,
včetně předního CAE a mnohem více během několika vteřin.

Přidejte si Integrátor ke svému stávajícímu balíčku.
Kontaktujte nás pro více informací

Key to Metals AG, Doldertal 32, 8032 Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 586 49 59, Fax: +41 43 508 00 99, CustService@totalmateria.com
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