
V ERDENS MES T OMFAT TENDE M ATERI A LEDATA BA SE PR ÆSENTERER

Ny materiale databaseplatform for øget produktivitet og forbedret nøjagtighed

Din Data +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Udfordringen
 k Administration af flere uorganiserede og 
spredte datakilder

 k Gøre væsentlige oplysninger let 
tilgængelige i hele organisationen

 k Gøre væsentlige oplysninger let 
tilgængelige i hele organisationen

 k At holde trit med det stadigt stigende 
tempo af ændring af standarder for 
materialer

Løsningen
 Simpelt, fikst og nemt at bruge. Integrator er endnu en 

kraftfulde web-applikation til at indsætte og håndterer 
materialer, egenskaber og relaterede oplysninger

 Fuld sporbarhed ved sporing af alle ændringer
 Fleksibilitet til at tilføje en række brugerdefinerede 

egenskaber, datasæt og dokumenter
 Avanceret egenskabs søgninger, sammenligning af 

materialer og datasæt, eksport af data og meget mere på 
kun få sekunder

Total Materia Integrator er et nyt software til at skabe en privat firma database,  
hvad enten det er interne standarder og forskrifter, test data eller eksterne datakilder.

www.totalmateria.com

Fordelene

Simpelt: Fleksibel pakke 
konfiguration, tilgængelig online eller 
installeret

Hurtigt: Med det samme off-the-
shelf adgang kan gives i løbet af få 
timer

Ajourført: Nye funktioner og 
dataopgraderinger hver eneste 
måned

Let at bruge: Standard Total Materia 
interface gør det at finde oplysninger 
til en smertefri oplevelse

Kraftfuld: Kombineret med 
Total Materia data, leveres der 
et uvurderligt data management 
værktøj

Overkommelige priser: Prisen er 
en brøkdel af lignende løsninger på 
markedet
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Verdens Mest Omfattende Materialedatabase

ULTIMATIVE PRIS-YDELSES FORHOLD 
Integrator kombinerer enkelthed og et “nemt at bruge” interface med  fleksibiliteten til at 
tilføje  flere egenskaber, diagrammer og kurver for privat materialer, sammen med en række 
brugerdefinerede datasæt og dokumenter. Hidtil uset hurtighed til implementering, øjeblik 
gevinster i produktivitet og nøjagtighed, sammen med en verdens klasse kundesupport, 
hvilket alt tilsammen giver et fremragende værktøj for pengene.

STYRKEN VED INTEGRATION MED VERDENS STØRSTE DATABASE  
Gennem forbindelsen med Total Materia databasen, giver Integrator det komplette 
anvendelsesområde med mere end 450,000 materialer, samt den fulde funktionalitet af  
Total Materia, såsom avancerede egenskabs søgninger, intuitiv sammenligningsværktøjer  
til materialer og datasæt, eksport af data i forskellige formater, herunder de førende  
CAE programmer og meget mere, alt sammen på få sekunder.

       PRIVAT KU
N

D
ED

ATABASE

Eksporter

Sammenlign

PDF

Diagrammer

Total Materia Integrator

PolyPLUS

SmartComp

Extended Range

eXporter
Tracker

Suppliers

Total Materia Database

Data vedrørende 
sammensætning

Mekaniske egenskaber

Fysiske egenskaber

Termiske egenskaber

Spænding-Tøjnings diagrammer

Fremstillings Information

Materia 

Total 
ViewerRediger

materialer
Tilføj nye 
materialer

Vedhæft
dokumenter

Vælg
egenskaber

Definer
sources

Creator

DataPLUS

Intergrator er brugbar og levere, i synergi med Total Materia databsen,  
et nemmere implementeringsgrundlag, til fordel for bedre tekniske beslutninger, 

tidsbesparelser og øget pålidelighed.

Tilføj Integrator til din nuværende pakke straks!
Kontakt os for mere info


