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Uusi materiaalitietokanta-alusta, joka kasvattaa tuottavuutta ja edistää tarkkuutta

Sinun datasi +

Total Materia =

Total Materia Integrator

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.

Haaste

Ratkaisu

kk Useiden sekavien ja hajallaan olevien
tietolähteiden hallinta

kk Tarkan materiaalitiedon saatavuus koko
organisaatiossa

kk Tiedon jäljitettävyyden, tarkkuuden ja
ajantasaisuuden varmistaminen

kk Yhä nopeammin muuttuvien

materiaalistandardien seuraaminen

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

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

Maailman kattavin materiaalitietokanta
Yhdessä Total Materia -tietokannan kanssa Integrator muodostaa yhtenäisen ja
helposti käyttöön otettavan pohjan paremmalle insinöörityölle,
aikasäästöilleTotal
sekäMateria
kasvavalle
luotettavuudelle.
Integrator

YK

SI

TY

Koostumusdata

EN

Muokkaa
Lisää uusia
Määritä
materiaaleja ominaisuudet materiaaleja

Liitä
dokumentteja

Määritä
lähteitä

Total
Viewer

Diagrammit

TO

K

Valmistustiedot

AN

Jännitys-venymädiagrammit

A SIAKK A AN T
IE

Fysikaaliset ominaisuudet
Termiset ominaisuudet

Export

IN

Materia
Creator

Mekaaniset ominaisuudet

PDF

TA

Vertaa

Extended Range
PolyPLUS
SmartComp

Total Materia -tietokanta
DataPLUS
Suppliers

eXporter
Tracker

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.

Lisää Integrator nykyiseen pakettiisi heti!
Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoa
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