
Crie, combine e guarde listas dos seus materiais favoritos

A BA SE DE DA DOS DE M ATERI A IS M A IS A BR A NGENTE DO MUNDO A PRESENTA

O Desafio
 k Acessar repetidamente os materiais frequentemente 
utilizados, o que consome muito tempo  

 k Exigência periódica de se manter atualizado com as 
alterações nas revisões das normas

Os Benefícios
 k Rápida personalização de materiais orientados para projetos

 k Forma colaborativa de compartilhar listas de materiais para 
ajudar a conduzir o controle e a consistência nas decisões da 
equipe

O Material Console oferece múltiplas funcionalidades para auxiliar nas decisões 
de seleção de materiais, de forma mais eficiente, precisa e personalizada.

A Solução
 Material Console permite que os materiais da Total Materia, >450.000, sejam repassados para múltiplas listas a partir  

de qualquer resultado de pesquisa obtido na Total Materia

 É possível agrupar listas a partir de diferentes áreas da base de dados e depois guardá-las como bibliotecas 
categorizadas para materiais, que poderão ser consultadas repetidamente 

 Marcação: com a função de favoritos é possível o acesso rápido aos materiais frequentemente utilizados, bem  
como a notificação de quaisquer alterações, o que significa uma resposta rápida ao âmbito em constante  
mudança dos materiais internacionais e informações relacionadas

 As ferramentas de selecção de materiais incluem a Comparação de Materiais, Comparação de Propriedades e de 
Gráficos, Análise para uma análise visual e comparação de materiais, e muito mais

Material Console

Lista de trabalho Listas salvas Favoritos

 k Transparência no processo de seleção de materiais e na 
legitimação das decisões

 k Melhoria significativa na redução de riscos, evitando a 
obsolescência do material ao utilizar os últimos dados disponíveis

 k Comparar vários materiais e suas propriedades em uma  
única tela 

 k A criação efadonha de relatórios para justificar as decisões 
de seleção dos materiais

Comparação Relatórios
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Crie, combine e salve listas de materiais favoritos, para diferentes projetos, e acesse-as  
a qualquer momento, para aprimorar, comparar e visualizar todos os aspectos do perfil  

do material, mantendo-se em contato com suas atualizações através do Tracker.  
Crie relatórios personalizados e reutilize-os quando necessário.

Melhoria simples no fluxo de trabalho com listas centradas nos materiais 
Faça listas personalizadas de materiais a partir de todo o recurso dos mais de 450.000 materiais 
da Total Materia para múltiplos projetos. Por meio das possibilidades de pesquisas intuitivas 
disponíveis é possível criar e guardar listas de materiais de acordo com diferentes perfis e 
aplicações. Quer pretenda ter acesso instantâneo a todos os aços estruturais europeus e 
japoneses, com parâmetros particulares de durabilidade e resistência, ou fazer uma lista de 
aluminios automotivos com dados de tensão a altas taxas de deformação para simulações 
repetidas, a Material Console pode ajudar!

Alto nível de rastreamento e acompanhamento dos materiais  
regularmente utilizados 
Combinando a conveniência de catalogar as listas definidas de materiais com as atualizações 
mensais na Total Materia, o rastreamento das mudanças pode agora ser realizado para o seu 
material favorito registado, para assegurar uma rápida informação e reação sempre que  
necessário. Quer se trate de notificações de atualizações, referentes a revisões de qualquer  
das mais de 20.000 normas dentro da base de dados, ou verificar alterações a quaisquer  
propriedades normatizadas, ou manter-se a par das alterações de conformidade, ou  
simplesmente utilizar quaisquer novos dados experimentais que sejam adicionados aos  
materiais, o Material Console irá mantê-lo atualizado.

Transformação das decisões em resultados transparentes e comprovados 
Uma vez que existam listas personalizadas, estas podem ser reutilizadas, e as versões redigidas 
podem ser compartilhadas com colegas, ou como parte do conteúdo de validação do projeto, 
como parte de um relatório detalhado ou de exportação. Os aspectos chave de uma nova 
validação de material, por exemplo, podem ser corroborados pela seleção de aspectos críticos 
do perfil do material, incluindo composição, resistência básica, comportamento não linear, 
resistência à corrosão, e a conformidade com os regulamentos mundiais, tudo proveniente  
da Total Materia.
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