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Nova plataforma de banco de dados de materiais para aumentar a produtividade e melhorar a precisão

Seus dados +

Total Materia =

Total Materia Integrator

Integrator da Total Materia é um novo software para criação de um banco de dados particular
da Empresa com as informações dos materiais, ou tratando-se das normas internas
e regulamentos, dados dos testes ou das fontes externas de dados.

O desafio
kk Gerenciamento dos múltiplos dados
desorganizados e dispersos

kk Disponibilizar prontamente

informações precisas dos materiais
da Empresa inteira

A solução
Simples e fácil de usar, no entanto é um poderoso
aplicativo web para inserir e gerenciar materiais,
propriedades e informações relacionadas
Rastreabilidade completa acompanhando todas
alterações feitas

kk Manter a rastreabilidade e garantir

Flexibilidade para adicionar uma gama de propriedades
definidas pelo usuário, conjuntos de dados e documentos

kk Acompanhar o ritmo crescente das

Pesquisas avançadas das propriedades, comparando
materiais e conjuntos de dados, exportação de dados
e muito mais em questão de segundos

informações exatas e atualizadas

mudanças das normas dos materiais

Os benefícios
Simples: Configuração flexível dos
pacotes, disponíveis on-line ou para
serem instalados

Rápido: Acesso pronto e imediato
podendo ser concedido em questão
de horas

Atualizações: Novas atualizações
das funcionalidades e dos dados
todos os meses

Fácil de usar: Interface padrão da
Total Materia possibilita encontrar
informações facilmente

Possante: Juntamente com os
dados da Total Materia,
torna-se uma valiosa ferramenta
de gerenciamento dos dados

Acessível preço: O preço é apenas
uma fração se comparado com as
outras soluções do tipo que existem
no mercado

www.totalmateria.com

O Mais Detalhado Banco de Dados de Materiais do Mundo
Em sinergia com o banco de dados da Total Materia Integrador é uma base sólida e
fácil de implantar usado para melhorar decisões na engenharia,
economizar o Total
tempoMateria
e aumentar
a confiabilidade.
Integrator

BA

N

DE

Materia
Creator

DOS

Editar
Adicionar
Deﬁnir
novos propriedades materiais
materiais

Diagramas

Deﬁnir
fontes

R

DO
CL

IE

NT

Anexar
documentos

Total
Viewer

LA

Diagramas tensão-deformação
Informações de fabricação

PA R T I C U

Propriedades físicas
Propriedades térmicas

Exportação

DA

Propriedades mecânicas

C
O

Dados de composição

PDF

E

Comparar

Extended Range
PolyPLUS
SmartComp

Banco de dados da Total Materia
DataPLUS
Suppliers

eXporter
Tracker

Relação custo-benefício

Integrator combina simplicidade e uma interface fácil de usar com a flexibilidade para
adicionar Múltiplas propriedades, diagramas e curvas dos materiais particulares, juntamente
com uma gama de conjuntos de dados e documentos definidos pelo usuário. Extraordinária
rapidez para implantação, enormes benefícios em produtividade e precisão, com suporte da
classe mundial, no total, representa um financeiro excepcional.

O poder da integração com o maior banco de dados do mundo

Juntamente com o banco de dados da Total Materia, Integrator fornece o escopo completo
de mais de 450.000 materiais, bem como as funcionalidades completas da Total Materia,
tais como pesquisas das propriedades avançadas, ferramentas de comparação intuitiva
para materiais e conjuntos de dados, exportação de dados em vários formatos, incluindo
os softwares CAE e muito mais em questão de segundos.

Adicione o INTEGRATOR ao seu pacote atual imediatamente!
Contate-nos para maiores informações

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