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Új anyagminőség-platform a jobb termelékenység és nagyobb pontosság érdekében 

Az Ön adatai +            Total Materia =             Total Materia Integrator

A probléma
 k Többszörözött, rendezetlen és 

szétszórt adatforrások kezelése
 k Pontos anyaginformációk létrehozása, 

amely könnyen elérhető a teljes 
szervezeten belül

 k A változások követhetőségének 
és az adatok pontosságának és 
naprakészségének biztosítása

 k Lépést tartani az anyagszabványok 
egyre nagyobb ütemben növekvő 
mértékű változásaival

A megoldás
 Egyszerűen és könnyen használható, mégis 

nagy teljesítményű webes alkalmazás anyagok, 
anyagtulajdonságok és az ehhez kapcsolódó információik 
tárolására és kezelésére  

 Az összes változás teljes nyomon követhetősége
 A felhasználó által meghatározott anyagtulajdonságok, 

adatsorok és dokumentumok hozzáadásának a lehetősége
 Másodpercek alatt speciális anyagtulajdonságok 

keresése, anyagok  és adatsorok összehasonlítása, adatok 
exportálása és még sok minden más ...

Total Materia Integrator egy új szoftver, amellyel létrehozhat egy saját anyaginformációs 
adatbázist, legyen szó belső szabványok és előírások,  

vizsgálati eredmények vagy külső adatforrások tárolásáról.

www.totalmateria.com

Előnyök

Egyszerű: Testre szabható 
csomagok, online vagy telepített 
használat

Gyors: Azonnal alkalmazható, 
a hozzáférés néhány órán belül 
elérhető

Naprakész: Új funkciók és 
adatfrissítések minden hónapban 

Könnyen használható: A keresés 
a Total Materia hagyományos 
felhasználói felületén keresztül 
történik

Robosztus: A Total Materia 
adatbázissal kombinált 
felbecsülhetetlen adatkezelési 
eszköz

Megfizethető: Az ár a konkurens 
megoldások töredéke
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Felülmúlhatatlan ár-teljesítmény arány 
Az Integrator egyszerűen és könnyen használható felhasználói felületet biztosít, amellyel 
többféle anyagtulajdonság, diagram és görbe rögzíthető a saját adatbázisban, sőt, akár saját 
adatsorok és dokumentumok is! A példátlanul könnyű telepíthetőség, az óriási és azonnali 
nyereség a termelékenység és a pontosság tekintetében, valamint a világszínvonalú szakmai 
támogatás együtt páratlan ár-érték arányt jelent.

A világ legnagyobb anyagadatbázisával való integráció ereje  
A Total Materia adatbázisával együtt az Integrator több mint 450 000 anyag adataihoz  
biztosít hozzáférést a teljes Total Materia alapfunkciókkal, mint pl. az összetett keresés,   
az anyagok és adatsorok összehasonlítása, az adatok exportálása különböző formátumokba 
(ezen belül is CAE szoftverekbe) stb. - és mindez másodpercek alatt elérhető!
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A világ legátfogóbb anyagminőség-adatbázisa

A Total Materia adatbázissal együtt az Integrator egy robosztus mégis könnyen 
telepíthető alapot nyújt a jobb mérnöki döntések meghozatalához,  

valamint időmegtakarítást és nagyobb megbízhatóságot eredményez.

Azonnal add hozzá az Integratort a jelenlegi csomaghoz!
Bővebb információkért lépjen kapcsolatba velünk!


