
V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

Ny databaseplattform for materiale for økt produktivitet og forbedret nøyaktighet

Dine data     +               Total Materia =             Total Materia Integrator

Utfordringer
 k Administrere flere uorganiserte og 
spredte datakilder

 k Gjøre nøyaktig materiellinformasjon 
lett tilgjengelig gjennom hele 
organisasjonen

 k Opprettholde sporbarhet og sikre at 
informasjonen er nøyaktig og oppdatert

 k Holde følge med den stadig økende 
endringstakten for metallstandarder

Løsningen
 En brukervennlig, men fremdeles kraftig, webapplikasjon 

for å sette inn og administrere, materiellegenskaper og 
annen relatert informasjon.

 Komplett sporbarhet oppnådd ved å logge alle endringer
 Fleksibel til å legge til en rekke brukerdefinerte 

egenskaper, datasett og dokumenter
 Sammenligner materialegenskaper ved avansert søk for 

deretter å eksportere dataene, alt dette og mye mer på få 
sekunder

Total Materia Integrator er en ny programvare som tillater bedrifter å lage sin egen database av 
materialer, enten det er interne standarder og bestemmelser, testdata eller eksterne datakilder.

www.totalmateria.com

Fordelene

Enkel: Fleksibel pakkekonfigurasjon, 
tilgjengelig på nett eller installert lokalt

Rask: Klar umiddelbar rett fra hyllen 
og tilgang kan gis i løpet av få timer

Oppdatert: Nye funksjoner og 
dataoppgraderinger hver eneste 
måned

Enkel å bruke: Total Materia 
sitt standardgrensesnitt gjør 
informasjonssøk til en smertefri 
opplevelse

Kraftig: Kombinert med data fra 
Total Materia er den et uvurderlig 
verktøy for håndtering av data

Rimelig: Prisen er en brøkdel 
sammenlignet med andre løsninger 
på markedet



© 2018 Key to Metals AG. Alle rettigheter reservert.

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

www.totalmateria.com

ULTIMAT PRIS-YTELSESFORHOLD 
Integrator kombinerer enkelhet og et brukervennlig grensesnitt med fleksibilitet til å legge  
til flere egenskaper, diagrammer og kurver for private materialer, samt et utvalg av  
bruker-     definerte datasett og dokumenter. Enestående hurtighet for distribusjon,  
gir enorme umiddelbare gevinster i produktivitet og nøyaktighet, sammen med brukerstøtte 
i verdensklasse, får du meget god verdi for pengene.

KRAFTEN AV INTEGRATOR MED VERDENS STØRSTE MATERIALDATABASE   
Gjennom sammenkobling med databasen Total Materia gir Integrator komplett innsyn i mer 
enn 450,000 materialer. Dette inkluderer alle funksjonene i Total Materia som for eksempel       
avanserte søk, intuitive sammenligningsverktøy, mulighet for å eksportere data i ulike  
formater, inkludert de ledende CAE-formatene, og mye mer i løpet av få sekunder.
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I samspill med databasen Total Materia gir Integrator et solid grunnlag  
for å ta bedre, mer informerte, avgjørelser samtidig som det sparer tid                    

og gir økt pålitelighet.

Legg Integrator til din nåværende pakke!
Kontakt oss for en demo eller for mer informasjon


