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Platformă nouă a bazei de date pentru productivitate și acuratețe îmbunătățite

Datele Dvs. +

Total Materia =

Total Materia Integrator

Total Materia Integrator este un nou software pentru crearea unei baze de date private a
companiei cu informaţii despre materiale, fie că este vorba de standarde şi reglementări interne,
date experimentale sau surse externe de date.

Provocarea
kk Gestionarea surselor de date multiple
dezorganizate şi împrăştiate

kk Asigurarea disponibilității imediate
a informațiilor despre materiale în
interiorul organizației

Soluţia
O aplicație web simplă, ergonomică și puternică pentru
integrarea și gestiunea materialelor, a proprietăților lor
și a informațiilor asociate
Trasabilitatea completă prin urmărirea tuturor
modificărilor efectuate

kk Menţinerea trasabilității şi garanția că

Flexibilitatea de a adăuga o serie de proprietăți, seturi
de date și documente definite de utilizator

kk A ține pasul cu ritmul din ce în ce mai

Căutarea avansată a proprietăților, compararea
materialelor şi a seturilor de date, exportul de date
şi multe altele în câteva secunde

informaţiile sunt precise și actualizate
rapid al schimbărilor standardelor
pentru materiale

Beneficiile
Simplu: Configurarea flexibilă a
pachetului, disponibil online sau prin
instalare

Rapid: Accesul la forma standard
poate fi asigurat în decurs de câteva
ore

Actualizat: Funcționalități noi și
actualizări de date disponibile lunar

Uşor de utilizat: Interfața standard
Total Materia face din căutarea
informaţiilor o experienţă lipsită de
efort

Puternic: Combinat cu datele din
Total Materia, oferă un instrument
valoros pentru gestionarea datelor

La un preţ convenabil: Prețul este
foarte avantajos în comparație cu alte
soluții disponibile în piață

www.totalmateria.com

Cea mai complexă bază de date din lume
În sinergie cu baza de date Total Materia, Integrator asigură o bază solidă și,
în același timp, ușor de implementat pentru decizii mai bune,
economie
de timp
și fiabilitate
sporită.
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CEL MAI BUN RAPORT PREȚ-PREFORMANȚĂ

Integrator combină simplicitatea și interfața ușor de folosit cu flexibilitatea de a adăuga
diverse proprietăți, diagrame și curbe pentru materiale private (proprii), dar și seturi
de date și documente definite de utilizator. Viteza de implementare, câștigul imens și instant
în materie de productivitate și acuratețe, împreună cu susținerea de clasă mondială asigură
un raport excepțional calitate-preț.

PUTEREA REZULTATĂ DIN INTEGRAREA CU CEA MAI CUPRINZĂTOARE
BAZA DE DATE DIN LUME

Prin conectarea cu baza de date Total Materia, Integrator furnizează informații complete
pentru mai mult de 450,000 de materiale și asigură acces la toate funcționalitățile Total Materia, precum căutare avansată a proprietăților, instrumente intuitive de comparare pentru
materiale și seturi de date, exportul de date în formate diverse, inclusiv cele mai importante
programe CAE și multe altele, în decurs de secunde.

Adăugați imediat Integrator la pachetul dvs. curent!
Contactati-ne pentru mai multe informaţii

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
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