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poskytují všechna řešení v jednom

Extended Range
PolyPLUS

SmartComp

DataPLUS

Enviro

Total Metals

eXporter

Compliance

Suppliers
Tracker

Total Metals je zdaleka nejrozsáhlejší databází vlastností kovových materiálů
a tvoří jádro produktu Total Materia, který nabízí jedinečnou kolekci dat a
modulů, sloužících celosvětové technické komunitě

www.totalmateria.com

T H E W O R L D ’ S M O S T CO M P R E H E N S I V E M AT E R I A L S D ATA B A S E P R E S E N T S

Total Materia je světově nejobsáhlejší databáze materiálů poskytující
bleskový přístup k vlastnostem vice než 450 000 kovů, keramik a kompozit.

20 miliónů záznamů o vlastnostech
450 tisíc materiálů
74 zemí / norem

Vlastnosti více než 450 000 materiálů

Předpoklady vklastností a interpolace

Více než 3 000 zdrojů pro pokročilá data

Chemické složení

Kovy, polymery, keramika, kompozity

Export dat do CAE softwerů

Přes 150 000 křivek napětí-deformace

Mechanické a fyzické vlastnosti

74 organizací pro rozvoj norem

Identifikace neznámých materiálů

Více než 35 000 materiálů s cyklickými vlastnostmi

Mnohonásobné možnosti srovnávání materiálů

Mezinárodní tabulky pro vzájemné odkazy

Sledování a aktualizace norem a materiálů
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Všechny materiály v jedné databázi

Od konzultantů, malých a středních podniků až po největší nadnárodní
organizace, Total Materia má balíček a možnost udělování licencí tak,
aby vyhovoval Vašim potřebám.
Složky

EDICE PRODUKTU

Total Materia databáze zahrnuje vlastnosti kovových slitin z 74 zemí/standardů a
obsahuje více než 20 000 000 vlastností 450 000 slitin - ocel, železo, hliník, titan,
měď, hořčík, cín, olovo, nikl, kobalt a další
Total Metals

Světově nejobsáhlejší databáze kovů

PolyPLUS
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Doplňkový datový modul poskytující údaje o korozi, ozařování,
povětrnostních vlivech a informacích o stárnutí

Compliance

Modul globálních předpisů pro materiály a látky

Suppliers

Adresář a vyhledávač zdroje materiálů

SmartComp

Okamžitá identiﬁkace neznámého materiálu

eXporter

Překlenutí propasti mezi zdroji dat a softwarem CAE
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Návaznost aktualizace norem a materiálů

Produktové balíčky
Total Materia nabízí řadu balíčků pečlivě
vytvořených pro poskytnutí ideálního
řešení pro všechny možné potřeby na
materiálová data.

WEB EDICE

Total Materia je možno používat
prostřednictvím řady možností
pro výrobky, včetně PC Edice pro
jednotlivého uživatele, flexibilního
webového předplatného pro jednotlivé
uživatele, multiuživatelské nastavení
pro malé i velké firmy a řešení pro
mezinárodní společnosti.

BALÍČKY

COMPONENTY

TOTAL
METALS

POLYPLUS

EXTENDED
RANGE

EXPORTER DATAPLUS

ENVIRO

SMART
COMP

TRACKER

ESSENTIALS BASIC
ESSENTIALS PREMIUM
ESSENTIALS ULTRA
INSPECT BASIC
INSPECT PREMIUM
INSPECT ULTRA
DESIGN BASIC
DESIGN PREMIUM
DESIGN ULTRA
POWERPACK BASIC
POWERPACK PREMIUM
POWERPACK ULTRA

PŘIDEJTE MODUL COMPLIANCE PRO JAKÉKOLIV PREMIUM NEBO ULTRA SÍŤOVÉ VYDÁNÍ!
Compliance není k dispozici v rámci Basic nebo Single User balíčků.

www.totalmateria.com

SUPPLIERS

S V Ě T O V Ě N E J O B S Á H L E J Š Í D ATA B Á Z E M AT E R I Á L Ů P Ř E D S TAV U J E

Total Metals
Světově nejobsáhlejší databáze kovů

15 miliónů záznamů o vlastnostech

350 tisíc materiálů

74 zemí / norem

Total Metals je zdaleka světově nejobsáhlejší databází
vlastností kovových materiálů a tvoří jádro produktů Total Materia,
nabízející jedinečnou kolekci souborů dat a modulů, které slouží celosvětové technické veřejnosti

Výzva

Řešení

k Hledání ekvivalentů pro zahraniční

Největší zdroj kovových vlastností k dispozici pro základní a
komplexní inženýrské činnosti

k Vyhledávání materiálů po celém světě

Mezinárodní referenční křížové tabulky z 74 zemí pro maximální
pomoc při identifikaci podobných a ekvivalentních materiálů

materiály a alternativy pro srovnání
podle specifického chemického složení
nebo mechanických vlastností

k Rozluštění materiálových specifikací
a nalezení správných stupňů pro
konkrétní aplikace

k Nalezení přesných návazných a

spolehlivých mechanických, fyzikálních
a dalších patentovaných dat pro různé
podmínky a teploty

Normovaná data doplněna tisíci patentovaných materiálů a
jiných zdrojů , které poskytují kompletní řešení

Výhody
k Vynikající úspora času
k Zvýšení přesnosti a spolehlivosti
k Společná platforma pro opakovatelné výsledky v celé organizaci
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Světově nejobsáhlejší databáze kovů
Total Metals se zaměřuje na poskytování normovaných dat o vlastnostech
kovů a nabízí vám neuvěřitelných 15 milionů patentovaných záznamů
pro více než 350 000 materiálů z 74 zemí / norem.

350 tisíc materiálů
74 zemí / norem

Normy

Chemické složení
Mechanické vlastnosti
Fyzikální vlastnosti

Patentovaná data

Diagramy tepelného zpracování
Magnetické vlastnosti

Experimental data

Data obrobitelnosti

Technické katalogy

Vzájemné odkazování

Metalograﬁcké obrázky

Srovnávat

NEJOBSÁHLEJŠÍ DATABÁZE ŠPIČKOVÉ KVALITY

Od chemického složení, tabulek vzájemných odkazů, mechanických a fyzikálních vlastností
při pokojové teplotě, zvýšených teplotách a teplotách pod bodem mrazu, až po dodatečné
informace jako jsou diagramy tepelného zpracování, metalografie a obrobitelnost, Vám Total
Metals nabízí nejvyšší kvalitu a spolehlivost jediné certifikované databáze svého druhu v tomto
odvětví průmyslu.

NEJRYCHLEJŠÍ A NEJVÝKONĚJŠÍ VZÁJEMNÉ ODKAZOVÁNÍ

Nejkomplexnější tabulky vzájemných odkazů s více než 15 miliony záznamy
ekvivalentních materiálů po celém světě jsou systematizovány pomocí klasifikace podobnosti
vlastností. Kromě toho, patentovaný SmartCross2 algoritmus umožňuje identifikaci neznámých
ekvivalentů pomocí podobnosti složení, mechanických vlastností nebo jejich kombinaci.

JEDINEČNÝ VÝVOJ A PODPORA ZÁKAZNÍKŮM

Total Metals materiály a informace o jejich vlastnostech jsou aktualizovány každý měsíc,
a informuje Vás o nejnovějším vývoji norem, stejně jako aktalizuje nové soubory dat, nové
unikátní algoritmy a nové softwarové funkce. Všechny aspekty Total Materia jsou plně
podporovány specializovanými týmy odborníků s více než třista letými zkušenostmi z
průmyslu, kteří poskytují technické poradenství zdarma pro všechny předplatitele!
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PolyPLUS
Údaje o vlastnostech pro tisíce nekovových materiálů

Polymery

Keramika

Kompozity

Vlákna

Cementy

Pěny

Voštinovémateriály

Dřevo

PolyPLUS je soubor dat vlastností nekovových
materiálů pro tisíce plastů, keramiky a kompozitů

Výzva
k Nalezení přesné splňující data

o vlastnostech normovaných a
patentovaných materiálů pro polymerů,
kompozity a keramiku

k Současné srovnání různých druhů

kovových a nekovových materiálů a
hledání nejlepších alternativ

k Získávání vzácných pokročilých informací
o vlastnostech pro FEA / CAE výpočty,
včetně napětí-deformace a dat o únavě

Řešení
Data o vlastnostech nekovových materiálů pro desítky tisíc
plastových, keramických a kompozitních materiálů
Obsahuje tisíce jak normovaných tak patentovaných
materiálů
Snadné vyhledávání pokročilých dat o vlastnostech pro
nekovy včetně křivek napětí-deformace a cyklických
vlastností

Výhody
k Rychlý zdroj pro všechny potřeby na data vlastností materiálů
k Nové možnosti v designu porovnáním zcela různorodých
materiálů
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Údaje o vlastnostech pro tisíce nekovových materiálů

Integrována s databází Total Metals, která obsahuje více než
350 000 kovových slitin, PolyPLUS umožňuje použít Total Materia jako skutečně
rychlé řešení pro Vaše potřeby nalezení hledaných materiálů.

Polymery
Cementy

Data o složení
Mechanické vlastnosti

Normované materiály

Keramika
Fyzikální vlastnosti
Pěny

Soubor dat výrobců

Termické vlastnosti
Kompozity

Experimentální data

Voštinové
materiály

Elektrické vlastnosti
Diagramy napětí - deformace

Vlákna
Informace o výrobě
Dřevo

NEJRYCHLEJŠÍ ZDROJ POTŘEBNÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ

V kombinaci se světově nejobsáhlejší databází o vlastnostech kovů, PolyPLUS poskytuje
všechny výhody databáze Total Metals pro nekovy včetně informací o vlastnostech tisíce
plastů, keramiky a kompozitních materiálů. Vše je na dosah pouhým kliknutím myše!

POKROČILÁ DATA O VLASTNOSTECH NEKOVŮ

Kromě toho, že v sobě ukrývá jedinečnou sbírku pokročilých dat vlastností kovových
materiálů, Rozšířená řada také nabízí komplexní sadu křivek napětí-deformace a dat o únavě
pro nekovy.

BEZKONKURENČNÍ ROZVOJ A AKTUALIZACE

Prostřednictvím našeho specializovaného týmu PolyPLUS, nové aktualizace dat a funkcí jsou
přidány každý měsíc, což znamená, že naše rozrůstající se knihovny pro nekovy se stává
nepostradatelným zdrojem pro komunitu inženýrů.
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Extended Range
Jedinečný zdroj vlastností materiálů pro pokročilé výpočty

Diagramy napětí - deformace

Křivky tvařitelnosti

Data o únavě

Data o tečení

Rozšířená řada nabízí unikátní kolekci pokročilých
dat vlastností pro použití v kritické projektové činnosti

Výzva
k Nalezení údajů o materiálu podstatných
pro pokročilé inženýrské výpočty a
simulace počítačem podporované
inženýrství (CAE) a analýzy metodou
konečných prvků (FEA)

k Získání křivek napětí-deformace

při různých teplotách a při různých
rychlostech deformace

Řešení
Nabídne jedinečnou sbírku pokročilých dat o vlastnostech
pro použití v kritické projektové činnosti
Snadná účinnost ve velmi časově náročném úkolu pro
nalezení spolehlivých informací o vlastnostech materiálů
pro pokročilé výpočty
Patentovaná metoda získávání dat pro experimentální
data z více než 3 000 odkazů a dokumentů

k Porovnání únavových vlastností

různého původu např. americké,
evropské a asijské materiály

Výhody
k Vyhnutí se nákladným a potenciálně nebezpečným chybám
k Otevírá nové příležitosti pro více optimální a cenově efektivní
design

k Zvýšení přesnosti a efektivity v celém procesu
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Jedinečný zdroj vlastností materiálů pro pokročilé výpočty
Datový soubor Rozšířená řady poskytuje jedinečný zdroj vlastností materiálů
pro pokročilé konstrukční a tepelně technické výpočty a analýzy včetně
křivek napětí-deformace, diagramů tvařitelnosti, dat o únavě a více.

TISÍCE KŘIVEK NAPĚTÍ - DEFORMACE

Unikátní sbírka více než 150 000 křivek napětí-deformace pro výpočty v plastické oblasti
pokrývá více než 50 000 látek, s různými tepelnými zpracováními, pracovními teplotami
a rychlostmi deformace, od kvazistatické po 1000 1/s. Jsou uvedeny skutečné a smluvní
křivky napětí - deformace s možností interpolace křivek pro uživatelsky definované teploty
a deformační rychlosti.

NEJVĚTŠÍ SBÍRKA CYKLICKÝCH VLASTNOSTÍ

Největší databáze deformačních a napěťových parametrů pro více než 35 000 materiálů, e-N a S-N
diagramů, pro různé tepelné úpravy a podmínky zatížení. Monotónní vlastnosti jsou uvedeny pro
referenční spolu se statistickými únavovými parametry.

PATENTOVANÁ METODOLOGIE PRO ODHAD VLASTNOSTÍ

Rozšířená řada, založena na Total Materia tabulkách vzájemných odkazů a vlastnostech
ekvivalentních materiálů, poskytuje odhady pro křivky napětí-deformace pro 90 000
materiálů a cyklických vlastností pro dalších 80 000. Přestože odhady nemohou zcela nahradit
experimentální data, přesto poskytují cenné východisko pro další výzkum a výpočty.

VÍCE POKROČILÝCH VLASTNOSTÍ PRO DESIGN A SIMULACI

Formování limitu a vysocenapěťových křivek v rozsahu teplot pro simulaci kování, tažení a
dalších tvářecích operací. Lomová mechanika K1C, KC, růstové trhliny a parametry Parisova
zákona jsou prezentovány s odpovídajícím grafem růstu trhlin. Data o tečení včetně meze kluzu
a meze pevnosti při tečení při různých teplotách se výpočet Larsenova-Millerova parametru
a zbývající dobu životnosti součástek.
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DataPLUS
Informace o svařování materiálu, informace o mazivech, tribologii, rozměrech a povlacích

Sváry

Lubrikanty

Tribologie

Dimenze

Povlaky

DataPLUS je doplňkový datový modul, který poskytuje informace o mazivech
a chladicích kapalinách, rozměrech materiálu, tolerancích a povlacích tisíců
kovových a nekovových materiálů.
Výzvy
k Volba materiálu a spotřebního materiálu
pro úspěšné svařovací operace

k Jednotný pohled na materiální vlastnictví
a rozměrové údaje

k Nalezení povlaků a jejich vlastností vztahující
se k materiálům v jedné unifikované platformě

Řešení
DataPLUS pokrývá široké spektrum informací v rámci svých pěti
datových dílčích sestav, které působí jako kritický dodatečný zdroj
pro proces výběru materiálu
Zcela integrovaný modul, DataPLUS se připojí bez problémů k
jiným klíčovým informacím, jako jsou chemické složení, tabulky
ekvivalentních materiálů, mechanické a fyzikální vlastnosti

k Umožňuje komunikaci mezi inženýry
a možnost vyhnout se případné chybě

Výhody
k Umožňuje výběr přesnějšího materiálu
k Poskytuje další vhled do chování materiálu v reálném životě
k Rozšiřuje rozsah zjišťování vlastností sypkého materiálu
k Překlene mezeru mezi procesy návrhu a materiálovým pořízením
www.totalmateria.com

Informace o svařování materiálu, informace o mazivech, tribologii, rozměrech a povlacích

V součinnosti s primární databází materiálů, Total Metals a PolyPLUS,
DataPLUS podporuje a doplňuje klíčová rozhodnutí, průmyslové aplikace
a pomáhá dělat přesná a uvážlivá rozhodnutí při výběru materiálu a jeho použití.
Spoje

•

•

•

Materiálové vlastnosti svárů

Spotřební data o vlastnostech
Informace o svařovacím režimu

Lubrikanty

Standardy

• Kinematická viskozita
• Bod vzplanutí
• Index viskozity

Proprietární
data

Tribologie

Experimentální
data

• Prahová hodnota stresu zduření
• Hmotnostní ztráta
• Koeﬁcient tření
Dimenze

Technické
katalogy

• Průměry a tloušťky
• Přípustná tolerance
• Standardní formy produktu
Povlaky

•

Masy a tloušťky

•

Tvrdost
Koeﬁcient tření

•

Informace o svařování pro globální a spotřební materiály

Najít důležité informace jako je například svařování, mechanické vlastnosti ve sváru,
informace pro tisíce materiálových kombinací, základních údajů hmotného majetku
spotřebními vlastnostmi a odkazy na související svařovací metodologie.

Mazací a tribologická data pro tisíce materiálů

Rozhodněte se o vhodných maziveh a chladicích kapalinách, abyste snížili náklady tím, že
se zajistí optimální životnost dílů. V kombinaci s tribologickými daty pro tisíce materiálů lze
objevit úplný obraz povrchové interference. Najděte tribologická data, abyste pochopili tření
a následný potenciál opotřebení pro tisíce mezinárodních materiálů a pomohli vyhnout se
zbytečné ztrátě energie a poškození dílů pomocí správného výběru mazadla a chladiva.

Hledání rozměrů a tolerance během několika vteřin

Rozměry a tolerance datové sady umožňují vyhledání informací týkající se specifických
forem materiálů produktového měření a jeho přípustných změn.

Vyhledávání informací o povlacích pro pochopení chování

Dostupné jsou stovky nátěrových označení s daty o rozměrech i vlastnostech, které
slouží pro přesná rozhodnutí týkající se výběru a výkonu povlaku. Pomocí jednoduchého
vyhledávání můžete najít vlastnosti jako jsou rozměry, maximální provozní teplota, tvrdost
a další.
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Enviro
Doplňkový datový modul poskytující údaje o korozi, ozařování, povětrnostních vlivech a informacích o stárnutí

Koroze

Povětrnostní vlivy

Stárnutí

Ozařování

Enviro je doplňkový datový modul poskytující informace o korozi, ozařování,
povětrnostních vlivech a stárnutí tisíců kovových a nekovových materiálů.
Výzvy
k Rizika a potenciální katastrofální selhání
při využívání

k Předvídání životnosti výrobku v rámci různých
vlivů vyplývajících z vnějších účinků

k Stále rostoucí výzvy v oblasti kvality a výkonu
během životnosti výrobku

Řešení
Enviro se soustřeďuje na čtyři doplňkové datové sady, které poskytují
ještě větší šířku a hloubku informací poskytovaných v rámci plně
integrované platformy Total Materia
Pokrývající koroze, odolnost vůči povětrnostním vlivům, ozařování
a různé typy stárnutí, Enviro poskytuje klíčove zdroje informací pro
design, výrobu a prodej výrobků vyšší kvality a dlouhověkosti na trhu

k Podpora inovace tím, že napomáhá úplným
a důkladným rozhodnutím o výběru materiálu

Výhody
k Snižování rizika a zvyšování bezpečnosti při využívání
k Vyšší míra prevence porušení materiálu během životnosti výrobku
k Více znalostí při rozhodování o klíčových designech a výběru materiálů
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Doplňkový datový modul poskytující údaje o korozi, ozařování, povětrnostních vlivech a informacích o stárnutí

V součinnosti s primárními materiálovimi databázemi, Total Metals a PolyPLUS,
Enviro pomáhá při rozhodování v materiálových aplikacích tím, že poskytuje komplexní
znalosti o chování materiálů pod vlivem řady diverzifikovaných dopadových efektů.

Koroze

Povětrnostní vlivy

Tisíce médií
Data vztahující se k teplotě
PREN, pitting, odpor

Solární radiace
Vystavení znečišťujícím látkám
Přítomnost vlhkosti

Stárnutí

Ozařování

Čas-teplota (č-T)
Degradace tekutin
Stárnutí způsobeno UV zářením

Doba expozice
Dávkování záření
Otok, tečení, křehkost

Data o korozi pro tisíce materiálů

Najdete zde informace o korozi o odolnosti proti korozi v diverzifikovaných prostředích
a pro celou řadu teplotních podmínek. Data o korozi zahrnují média, teplotu, čas expozice,
typy koroze jsou dokonale integrovány s mechanickými a fyzikálními vlastnostmi a tak
poskytuje jednotnou platformu pro výběr materiálu.

Povětrnostní vlivy a informace o vystavení účínkům životního prostředí
Typicky spojene s polymery, informace o povětrnostních vlivech poskytují důležite informace
o vystavení slunečním účínkům, vlhkosti, teplu, znečišťujícím látkám, slané vodě a dokonce
i mikrobiální napadení tisíců materiálů. Pomáhá řešit otázky týkající se integrity klíčových
materiálů tím, že se vyhýbá změn chemických procesů, oslabení vlastností materiálu
a estetických otázek, jako je zbarvení.

Účinky stárnutí a související údaje o vlastnostech

Poskytování řad informací o stárnutí (času) v kombinaci s jedním nebo více dalšími
dodatečnými faktory, které způsobují obecné zhoršení integrity materiálu a mohou proto
mít vážný dopad na dlouhodobou aplikaci materiálů. Kryté doplňkové faktory v kombinaci
s časem zahrnují tepelné, chemické a povětrnostní účinky.

Vlivy ozařování na chování materiálů

Údaje o ozařování, které jsou klíčovým souborem dat pro jaderný průmysl, poskytují jasný
vztah mezi časem vystavení, radiační dávkou a následnými účinky na vlastnosti materiálu.
Ozařování materiálů může způsobit potenciální katastrofické poruchy týkající se otoku,
tečení a obecného křehnutí exponovaných materiálů.
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Compliance
Modul globálních předpisů pro materiály a látky

Chemické zásoby

Látky

Identifikace rizika

Dopravní předpisy

Modul Compliance poskytuje jedinečný zdroj informací o celosvětových
předpisech pro materiály a látky
Výzvy
k Nákladné sankce a vyloučení z trhu vyplývající
z nedodržení

k Dešifrování komplexních a odlišných pravidel
v různých zemích a dokonce i v regionech

k Zůstávání v souladu s neustále se měnícími
pravidly a předpisy

k Obrovský čas a úsilí potřebné pro
shromažďování informací a jejich uplatnění
na produktovou řadu

Řešení
Modul Compliance nabízí globální přehled o aktuálních předpisech
jak pro materiály, tak pro látky, což podnikům umožňuje udržet
krok s rostoucím tlakem na to, aby společnosti splnily své zákonné
povinnosti týkající se výrobků, komponent a materiálů, které
používají
Compliance pomáhá v řadě složitých úkolů, jako jsou design
a uvedení nového produktu do provozu, přeměna stávajícího
portfolia na splnění regulačních směrnic, schvalování prodejců,
kontrola materiálů a další

Výhody
k Zabezpečení podnikání snížením rizika z nesplnění požadavků
k Přidejte novou dimenzi do procesů výběru materiálu
k Obrovské časové úspory v analýze dodržování předpisů a náležitá
opatrnost
www.totalmateria.com

Modul globálních předpisů pro materiály a látky

Obsahuje seznamy inventáře, identifikaci nebezpečnosti, informace o dopravě a mnohem
více pro tisíce materiálů. Compliance zahrnuje mezinárodní předpisy, jako jsou REACH
a RoHS, národní předpisy, předpisy z USA, Japonska, Číny a Ruska, jakož i specializované
předpisy pro potravinářský průmysl, vodu a hygienu, integrované a prohledávatelné
s informacemi o vlastnostech materiálu.

Chemické zásoby

Obecná kritéria

- směrnice REACH
- Zvláštní předpisy EU
- Mezinárodní inventury
- Federální a státní
předpisy

- Globální
harmonizační
systém (GHS)
- Klasiﬁkace,
označování a balení
- OSHA HCS

Identiﬁkace rizika

- RoHS
- Biokompatibilita
- Kontakt s potravinami
- Mikrobiologická odolnost

Total Metals

Compliance

PolyPLUS

Látky

- Identiﬁkační čísla
UN
- Třídy nebezpečnosti
při přepravě
Dopravní Nebezpečnost pro
předpisy životní prostředí
- čísla CAS / EC / MITI
- Identiﬁkátory látek
- ID nebezpečí látky
- Seznamy inventáře

Rychlé posouzení vhodnosti materiálu pro mezinárodní dodávací řetěz
Díky dodržování mezinárodních a národních předpisů Compliance poskytuje možnost
rychle vyhodnotit globálně vytvořený produkt, který může být například navržen v USA,
s komponentou z Japonska vyráběnou v Číně za použití místních surovin a látek, které
budou nakonec vyvezené do EU.

Celopodnikový centralizovaný a aktuální zdroj informací o dodržování

Zda je cílem zhodnotit nové materiály v koncepčním designu, revidovat účty materiálů pro
stávající produkty, otestovat novou součást v laboratoři, sestavit due diligence dokumenty
nebo stanovit nového dodavatele, modul Compliance poskytuje rychlý a jednoduchý přístup
k centralizovaným, jednotným a aktuálním informacím, čímž se eliminují chyby v celém
pracovním postupu.

Nová úroveň integrability

V kombinaci s rozsáhlým zdrojem základních a pokročilých vlastností materiálu, informace o
dodržování, dodržování látek a všechny související mezinárodní předpisy lze snadno exportovat
do IT systémů společnosti, jako je řízení životního cyklu produktů a plánování podnikových
zdrojů, což umožňuje obrovské úspory a zvyšuje tok informací.
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SmartComp
Okamžitá identifikace neznámého materiálu

SmartComp, přídavný modul z Total Materia umožňuje sofistikovanou identifikaci kovů pomocí
chemického složení změřeného pomocí spektrometru nebo jiných analytických přístrojů

KROK

1

KROK

2

KROK

3

Zadejte chemické složení
neznámého materiálu

Získejte výsledky
okamžitě

Prohlídněte si materiály,
vlastnosti a další

Ať už jste tuto informaci dostali z
měřicího přístroje, výsledků testu
nebo dokumentace

Patentovaný algoritmus nalezne
vhodné shody během několika
sekund!

Prohlídněte si a porovnejte materiály
a data využitím všech možností
Total Metals

Obrovské úspory času a výdajů díky vysoké rychlosti identifikace materiálů;
posílení funkcí kvality obchodu od zajištění dodavatele po zkoušení materiálů;
expertní uvažování pomáhá dělat správná a rychlá rozhodnutí!
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Okamžitá identifikace neznámého materiálu
Pomocí patentovaného algoritmu, SmartComp může eliminovat čas strávený
hledáním a zvyšuje efektivitu laboratoří a inspekčních podnikatelských činností tím,
že umožňuje identifikovat materiály, detaily vlastností, křížové odkazování
a porovnání ekvivalentů.

Vzájemné odkazování
materiálů
Chemická analýza

Expertní modul
zdůvodnění

Seznam
možných shod

Detailní vlastnosti
materiálů

Total Metals

EXPERT PŘES PATENTOVANOU TECHNOLOGII

SmartComp je navržený tak, aby “myslel” jako expert a provádí to, co by bylo velmi časově
náročné manuální prací během několika sekund. Pomocí patentovaného algoritmu,
SmartComp zajišťuje, aby problematické zachycené prvky, nečistoty a oligoprvky
nezpomalovaly proces identifikace a zaměřuje se na vyhledávání nejdůležitějších prvků pro
uživatele.

VYBAVEVENÝ NEJOBSÁHLEJŠÍ DATABÁZÍ KOVŮ

I ten nejlepší odborník nemůže udělat mnoho aniž by nepoužil velkou knihovnu dat pro
vyhledávání a srovnávání. SmartComp je proto integrován do Total Materia databáze,
nastavením možnosti porovnat zadanou chemickou analýzu s údaji o složení pro více než
350 000 materiálů, čímž zajišťuje bezproblémové nalezení shod materiálů.

MOŽNOSTI POKROČILÉ IDENTIFIKACE

Kromě standardního režimu identifikace, pokročilý režim Expert nabízí možnost nastavit
relativní význam jednotlivých legujících prvků, čímž se získají shodující se slitiny, které mohou
být vhodnější pro konkrétní problém. Referenční materiály, jiný modul, usnadňuje hledání
materiálů pro kalibraci spektrometrů.

KROMĚ IDENTIFIKACE

Identifikace odpovídajících materiálů je pouze jednou částí výzkumu. Total Materia umožňuje
přímý přístup od seznamu shodných materiálů po jejich vlastnosti, čímž poskytuje možnost
pro podrobnější srovnání vhodných materiálů a jejich vlastností, včetně možnosti
porovnávání a kombinování srovnání chemického složení a mechanických vlastností pomocí
tabulek vzájemných odkazů a modul SmartCross2.

www.totalmateria.com

S V Ě T O V Ě N E J O B S Á H L E J Š Í D ATA B Á Z E M AT E R I Á L Ů P Ř E D S TAV U J E

eXporter
Překlenutí propasti mezi zdroji dat a softwarem CAE

SolidWorks

XML
XLS

ANSYS

HyperWorks

ESI

Solid Edge
Abaqus

eXporter je navržen tak, aby překlenoval propast mezi zdroji
dat a počítačem podporované softwarové inženýrství (CAE)

Výzva

Řešení

k Nalezení pokročilé data vlastností pro

eXport nepřeberných množství dat pro použití v různých
projektových činnostech, z mechanických vlastností po
křivky napětí-deformace

k Import dat ze zdroje do CAE softwaru


Jednoduché 3 kroky pro výběr, kontrolu a import dat do
široké škály špičkových formátů CAE řešitele

lineární a nelineární výpočty CAE v
připravené k použití řešitel formátu

bez nutnosti dodatečného zpracování
dat, kopírování, vkládání a přepisování

k Získání spolehlivých vstupů pro ma-

teriálové vlastnosti a vyvarování se
nebezpečným a nákladným chybám

k Provádění mnohonásobných a

opakovatelných úkolů designu
nejefektivnějším možným způsobem

Rychlý a přesný přenos dat bez nutnosti zpracování nebo
přepisování dat

Výhody
k Obrovské úspory času a osvobození od únavného přepisování
k Zvýšení přesnosti díky eliminaci chyb úpravy dat
k Zjednodušit a systematizovat sběr dat pracovního postupu
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Překlenutí propasti mezi zdroji dat a softwarem CAE
Ať už chcete přesunout data z Total Materia přímo do CAE softwaru nebo
jednoduše exportovat v aplikaci Excel nebo .xml, eXporter poskytuje všechny
funkce, které potřebujete. Ve formě jednoduchého průvodce
ve 3 krocích Vám poskytuje multiformátový export dat během pár vteřin.

Total Metals
Mechanické vlastnosti
Fyzikální vlastnosti

Krok 1

Vybrat
vlastnosti

SolidWorks

Diagramy napětí - deformace

Krok 2

Vybrat
formát

Data o únavě

Krok 3

PolyPLUS

Export
do CAE

ANSYS

XML
XLS

Extended Range

HyperWorks

Solid Edge
ESI Abaqus

Mechanické vlastnosti
Fyzikální vlastnosti

Poznámka: během souběžné licence je možné exportovat maximálně 100 datových sad.
Všechny předchozí exporty jsou kdykoli k dispozici a znovu využitelné v neomezeném množství po dobu trvání předplatného.

EXPORT Z JEDINEČNÉHO ZROJE

Total Materia nabízí světově nejobsáhlejší zdroj vlastností materiálů a je nyní možné vybrat
data z kolekce více než 450 000 materiálů a 20 milionů záznamů o vlastnostech, a poté
exportovat připravená data k použití v dalším kroku procesu navrhování.

KOMPLEXNÍ VOLBA Z FORMÁTŮ CAE SOFTWARU

eXporter může být použit pro export důležitých materiálových dat pro pokročilé výpočty
jako jsou mechanické, fyzikální, stresové zátěže a cyklická data v řadě CAE softwarových
kompatibilních formátů. Od formátu xml. po jednoduchý xls., eXporter zajišťuje přenos dat
od zroje k softwaru rychle a jednoduše.

BEZPROBLÉMOVÁ INTERGRACE MODULŮ TOTAL MATERIA

Maximalizace potenciálu vývozce, celý Celkem Kovy a širší datové soubory typu může
být použit k nalezení vlastností zájmu. S plným přístupem k největších světových
cross-referenčních tabulek a srovnávacích funkcí, plná moc Total Materia mohou být využity
k zajištění toho, aby výběr dat pro export je zálohována informovaných a návazných
rozhodnutí.

www.totalmateria.com
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Tracker
Návaznost aktualizace norem a materiálů
Materiál

Norma

Výrobce

Oblíbené sledování

V dnešním neustále se zvyšujícím tempu měnících se mezinárodních norem a specifikací výrobců,
Tracker je odpovědí Total Materia na Vaše kritické potřeby sledovatelnosti materiálů

Řešení

Výzva
k Zajištění nejaktuálnějších dostupných

Ujistěte se, že údaje, které byly použity jsou nejaktuálnější a
proto nejspolehlivější informace k dispozici

k Poskytující spolehlivé, přesné a

Podiveje se, co a kdy se přesně změnilo v databázi od aktualizací
norem po změny dat o vlastnostech

informací použitelných pro práci

sledovatelné informací do dalších oblastí
podnikání

k Zajištující aktuální změny v materiálech,

Sledujte oblíbené materiály a jejich změny podle konkrétních
inženýrských úkolů

normách a specifikacích

k Přispívající do firemních osvědčených

postupů týkajících se využívání informací,
řízení konfigurace a celkové kvality
procesu

Výhody
k Jistota, že jsou použity přesné a nejaktuálnější informace
k Vyvarování se zbytečným nákladům na pořízení norem
k Řízení obchodní excelence prostřednictvím optimalizovaného
postupu využívání informací

Total Metals
Aktualizace
materiálů
Aktualizované
nebo nové vlastnosti
Aktualizace
standardní verze

Extended Range
Měsíční aktualizace
Total Materia

Aktualizace
výrobců
Oblíbené
sledování

PolyPLUS

Poskytováním měsíční oznamovací služby, Tracker umožňuje nejen
důležité aktualizace norem a materiálů, které mají být sledovány,
ale dává také přesné informace o tom, co se změnilo v materiálu,
ať už se jedná o aktualizaci důležitých vlastností dat či dokonce
přidání zcela nových datových souborů.
www.totalmateria.com
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Suppliers
Adresář a vyhledávač zdroje materiálů
Přímí dodavatelé

Alternativní dodavatelé

Křížový odkaz

Modul Dodavatelé v součinnosti s modulem Total Metals Vám dává přesné spojení mezi
specifikacemi materiálů a dodavatelů z celého světa

Výzva

Řešení

k Kontrola vhodných dodavatelů rychle
v závislosti na celé řadě vybraných
materiálů

k Jak se vyrovnat s volatilitou cen a

dodržováním přísných deadlinů pro
dodávky materiálu hledáním alternativ v
zemích s příznivějšími náklady

k Nalezení dodavatelů materiálu v jiných
zemích pomoci koordinované globální
nákupní činnosti

k Zlepšení komunikace mezi odborníky na
techniku, nákup a výrobu

Neocenitelný nástroj pro komunikaci mezi inženýry, dodavateli
a výrobci
Umožňuje globální přístup k nákupu a zdroje materiálů
v součinnosti s mezinárodními referenčními tabulkami
vzájemných odkazů
Najděte alternativní dodavatele kliknutím na tlačítko pro
integraci se všemi balíčky Total Materia

Výhody
k Otevření nových příležitostí pro úsporu výdajů na nákup
materiálů

k Propojení inženýrství a zadávání veřejných zakázek
k Spojení materiálů s dodavateli, které pomáhají vyvarování se
nákladným chybám v procesu rozhodování

1
Přímí
dodavatelné

Total Metals
Normy pro materiály
Číslo normy
Skupina oceli
Formulář doručení
Tepelné zpracování

Podobnost
Chemické
složení

Mechanické
vlastnosti

2
Alternativní
materiály

Vzájemné odkazování
Alternativní
dodavatelé

Což umožňuje přímé spojení mezi materiály Vašeho zájmu a nalezením
dodavatelů z celého světa, modul Dodavatelé umožňuje maximální
komunikaci a kritické východisko pro proces nákupu.
www.totalmateria.com
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Nová materiálová platforma pro zvýšení produktivity a zlepšení přesnosti

Vaše Data +

Total Materia =

Total Materia Integrator

Total Materia integrátor je nový software pro vytvoření databáze materiálových informací
soukromé firmy, mohou to být vnitřní normy a předpisy, testovací data nebo zdroje externích dat.

Výzva
k Spravovat nepřehledné a rozptýlené
zdroje dat

k Přesné informace snadno dostupné v
celé organizaci

Řešení
Jednoduchá a snadno použitelná, ale výkonná webové
aplikace pro vkládání a správu materiálů, vlastností a
souvisejících informací
Kompletní sledování všech provedených změn

k Zachování sledovatelnosti a zajištění

Flexibilitu přidat řadu uživatelem definovaných vlastnosti,
datových souborů a dokumentů

k Držet krok s rostoucím tempem změn

Upřesnit vyhledávání, porovnávání materiálů a objektů
DataSet, export dat a mnohem více za pouhých pár
sekund

informací je přesné a aktuální
norem pro materiály

Výhody
Jednoduchost: Flexibilní balíček
konfigurace, k dispozici on-line nebo
nainstalovaný

Rychlost: Okamžitě připravený
off-the-shelf přístup může být
poskytnut během několika hodin

Aktuální: Nové funkce a inovace
každý měsíc

Snadné použití: Standardní rozhraní
Total Materia dělá z hledání informací
příjemný zážitek

Síla: V kombinaci s Total Materií
poskytuje nástroj pro správu
neocenitelných dat

Cenově dostupné: Cena je zlomkem
komparativních řešení na trhu

www.totalmateria.com

Světově nejobsáhlejší databáze materiálů
V součinnosti s Total Materia databází integrátor poskytuje celistvý základ pro lepší
inženýrské rozhodnutí, časové úspory a zvýšení spolehlivosti.

Total Materia Integrator
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vlastnosti materiálů
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Napětí deformace diagramy

Přidat nové
materiály
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Fyzikální vlastnosti
Tepelné vlastnosti

Exportovat

OM
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Creator

Mechanické vlastnosti
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KR

Složení Dat

PDF
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Porovnat

Extended Range
PolyPLUS
SmartComp

Total Materia databáze
DataPLUS
Suppliers

eXporter
Tracker

POMĚR CENA VÝKON

Integrátor kombinuje jednoduchost a snadno použitelné rozhraní s flexibilitou přidat více
vlastností, diagramů a křivek pro soukromé materiály, spolu s řadou uživatelem definovaných
dat a dokumentů. Bezprecedentní rychlost nasazení, obrovské, okamžité zisky z produktivity
a přesnosti, jakož i špičkovou podporu, dohromady představuje výjimečnou hodnotu.

SÍLA INTEGRACE S NEJROZSÁHLEJŠÍ DATABÁZÍ NA SVĚTĚ

Prostřednictvím spojení s databází Total Materia, integrátor poskytuje kompletní rozsah více
než 450 000 materiálů, jakož i plnou funkčnost Total Materie, například Upřesnit vlastnosti
vyhledávání, intuitivní nástroje pro materiály a soubory, export dat v různých formátech,
včetně předního CAE a mnohem více během několika vteřin.

Přidejte si Integrátor ke svému stávajícímu balíčku.
Kontaktujte nás pro více informací

www.totalmateria.com

Multi-uživatelské řešení
Multiuživatelská webová licence pro Total Materia je nejvýhodnějším a cenově
nejefektivnějším řešením pro malé i velké skupiny, kanceláře a podniky.

Uživatelský server

Pracovní stanice
Total Materia
web server

Uživatelský server

Multi-uživatelské licence:
Síťová a společná edice

Výhody multi-uživatelského řešení

Distribuovat informační schopnosti a znalosti
Total Materia Databáze s přístupem začleněným
do Vašeho intranetu. Vy a vaši kolegové se můžou
přihlásit do databáze “kdykoli potřebují”, přímo z Vaší
společné sítě.
Multi-uživatelské řešení představuje nesrovnatelnou
flexibilitu. Vyberte možnost licence, která nejlépe
naplní Vaše potřeby:
Network: A range of server-based license options,
providing password free convenience and distributed
access for mid-sized and larger organizations.

Komplexní řešení, bezúdržbové: Bez nutnosti
instalovat, stahovat a udržovat jakýkoli software na
Vašem serveru a počítačích.
Vždy aktuální: Vaši uživatelé budou vždy pracovat s
nejnovější a nejaktuálnější verzí Databáze.
Rychlý a snadný přístup do databáze a jejího
obsahu: Uživatelé se nemusí obtěžovat s
přihlašováním a hesly.
Vyjímečná úspora: Toto je nejefektivnější řešení,
pokud máte několik jedinců, kteří potřebují přístup do
informací vlastností materiálů.

Corporate: Server-based license, with unlimited
access for the entire organization. Perfect price/
performance ratio for large companies and
centralized resource centers.

Stanovení cen
Multi-user pricing is based on the number of named users and locations which require access to Total Materia
with a cost effective solution for all eventualities.

www.totalmateria.com

O nás
Key to Metals AG je soukromá švýcarská společnost zabývající se vývojem
a provozem řady databází Total Materia a s tím související softwarové
aplikace, projekty na míru a řešení OEM.
První databáze kovů vznikla v roce 1993

Enviro: Doplňkový datový modul poskytující
údaje o korozi, ozařování, povětrnostních
vlivech a informacích o stárnutí

OBCHODNÍ V Ý VOJ

Total Materia uvedla Integrátor,
soukromou firemní databázi, která
je integrovaná s daty Total Materie

Spuštěny nové fuknční moduly
eXporter a Tracker

59% business growth in 2013

Z Key to Metals se stává nový brend Total Materia

Modul PolyPLUS pro nekovové
materiály přistupný všem
uživatelům

Compliance: Modul globálních
předpisů pro materiály a látky

První ze tří OEM partnerství se shodli s
čelními výrobci spektrometrů

První databáze oceli
spuštěna online

1999

2000

2001

2002

Nový modul DataPLUS obsahuje
informace o svařování materiálu,
informace o mazivech, tribologii,
rozměrech a povlacích

SmartComp vyvinuta pro
identifikaci kovů

První dvojité osvědčení v
průmyslu zahrnující kvalitu
a ochranu dat

Založeno první partnerství
s CAE prodejci

Extended Range spuštěn pro
komunitu zabývající se designem

2003
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

MISE
Být globálním lídrem v poskytování informací o vlastnostech materiálů, které pomohou
inženýrům, profesionálům a firmám na celém světě zlepšit efektivitu, efektivnost a spolehlivost

VIZE
Zůstat jedničkou v poskytování kontinuálního zlepšování jedinečné multidimenzionální, vysoce
intuitivní informační platformy pro všechny vlastnosti materiálů a být univerzálním výběrem v
řešení diverzifikované přítomnosti a budoucnosti technologických výzev.

NA ŠE HL AVNÍ Z Á SADY JSOU
Budovat důvěru a redukovat nejistotu poskytováním spolehlivých údajů a integrovat se do
nejvyšší možné úrovně
Věnovat se našim zákazníkům s jedinečnou péčí a podporovat je na celém světě
Udržet si vůdčí postavení díky inovacím s vytrvalými investicemi do vývoje produktů

www.totalmateria.com
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