
‘ S  WERELDS MEES T UITGEBREIDE M ATERI A A LDATA BA SE PRESENTEERT

Nieuwe materiële databaseplatform voor verhoogde productiviteit en een verbeterde nauwkeurigheid

Uw Data +            Total Materia =             Total Materia Integrator

De Uitdaging
 k Beheer van meerdere ongeorganiseerde 

en verstrooide gegevensbronnen
 k Het maken van nauwkeurige materiële 

informatie en beschikbaar stellen 
binnen de hele organisatie

 k Het handhaven van traceerbaarheid en 
waarborgen van informatie die accuraat 
en up-to-date is

 k Keeping up met de steeds toenemende 
tempo van de veranderingen van de 
normen voor materialen

De Oplossing
 Eenvoudig, licht en makkelijk te gebruiken, maar krachtige 

webtoepassing voor het invoegen en beheren van 
materialen, eigenschappen en verwante informatie

 Volledige traceerbaarheid door het bijhouden van alle 
wijzigingen die zijn aangebracht

	 Flexibiliteit	om	een	scala	van	gebruiker	gedefinieerde	
eigenschappen, datasets en documenten toe te voegen.

 Geavanceerde eigenschappen zoekopdrachten, het 
vergelijken van materialen en datasets, gegevens en nog 
veel meer in slechts seconden exporteren

Totale Materia Integrator is een nieuwe software voor het maken van een particuliere database 
van materiële informatie, of het nu interne normen en voorschriften,  

test gegevens of externe gegevensbronnen zijn.

www.totalmateria.com

De Voordelen

Eenvoudig: Flexibele pakket 
configuratie,	beschikbaar	online	of	
geïnstalleerd

Snel:	Meteen	klaar	off-the-shelf	
toegang kan worden verleend in een 
kwestie van uren

Up to Date: Nieuwe functionaliteiten 
en maandelijkse upgrades

Makkelijk te gebruiken: Total 
Materia standaardinterface maken 
van het vinden van informatie een 
pijn vrije ervaring

Krachtige: In combinatie met Total 
Materia, biedt een onschatbare 
gegevens-managementtool

Betaalbaar: Prijs is een fractie van 
vergelijkende oplossingen op de 
markt
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Uiteindelijke prijs / prestatie verhouding 
Integrator	combineert	eenvoud	en	een	makkelijk	te	gebruiken	interface	met	flexibiliteit	meer-
dere eigenschappen, diagrammen en curven voor particuliere materialen, samen met een 
aantal	door	de	gebruiker	gedefinieerde	datasets	en	documenten	toe	te	voegen.	Ongekende	
snelheid voor implementatie, enorme aanwinst aan productiviteit en nauwkeurigheid, samen 
met wereld klasse ondersteuning, vertegenwoordigt de uitzonderlijke waarde voor uw geld.

De kracht van integratie met ‘s werelds grootste database  
Via de koppeling met de Total Materia database biedt Integrator het volledige bereik van 
meer dan 450.000 materialen, alsmede de volledige functionaliteit van Total Materia, zoals 
geavanceerde eigenschapszoekopdrachten, intuïtieve bestandsvergelijkingsprogramma’s 
voor materialen en datasets, exporteren van gegevens in verschillende formaten met inbe-
grip van de toonaangevende CAE solvers en nog veel meer in een kwestie van seconden.
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‘s Werelds Meest Uitgebreide Materiaal Database

In synergie met de Total Materia database biedt Integrator een solide, maar 
eenvoudig te implementeren fundering voor betere technische beslissingen, 

tijdbesparing en verhoogde betrouwbaarheid.

Voeg Integrator direct aan uw bestaande pakket toe!
Contacteer ons voor meer info


