
Verdens Mest Omfattende 
Metaldatabase

Ultimative alt-i-en løsning og det første valg for ingeniører verden rundt 



  Egenskaber for 450,000+ materialer

  3,000+ Kilder for Avanceret Data  

  Metaller, Polymerer, Keramer, Kompositter

  150,000+ Spænding-Tøjnings kurver

  74 Standard Udviklingsorganisationer

  35,000+ Materialer med Cykliske Egenskaber

  Internationale Krydsreferencetabeller

  Egenskabs Estimation og Interpolation

  Kemiske Sammensætning

  Dataeksport til CAE-Software

  Mekaniske og Fysiske Egenskaber

  Identifikation af Ukendte Materialer

  Mulighed for Sammenligning af Flere Materialer

  Sporing af Standard og Materielle Opdateringer

Total Materia tilbyder

Mere end 20 millioner egenskabsværdier for over 450,000 
metalliske og ikke-metalliske materialer præsenteret på 26 sprog

www.totalmateria.com
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Total Metals er verdens største database for metallisk  
materialeegenskaber og er kernen i Total Materia’s produktudbud,  

hvor den tjener som indgangsport til en enestående samling af datasæt  
og moduler, der betjener den globale ingeniørbranche.

Komponenter

Data og funktionalitets moduler, der kombineret give den 
ultimative alt i én løsning
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THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S

74 lande/standarder

450K materialer

20M ejendomsret

  Egenskaber for 450,000+ materialer

  3,000+ Kilder for Avanceret Data 

  Metaller, Polymerer, Keramer, Kompositter

  150,000+ Spænding-Tøjnings kurver

  74 Standard Udviklingsorganisationer

  35,000+ Materialer med Cykliske Egenskaber

  Internationale Krydsreferencetabeller

  Egenskabs Estimation og Interpolation

  Kemiske Sammensætning

  Dataeksport til CAE-Software

  Mekaniske og Fysiske Egenskaber

  Identifikation af Ukendte Materialer

  Mulighed for Sammenligning af Flere Materialer

  Sporing af Standard og Materielle Opdateringer

Materia er verdens mest omfattende materialedatabase,  
som giver lyn hurtig adgang til egenskaber for over 450,000 metaller,  

polymerer, keramer og kompositter.

www.totalmateria.com
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Total Materia tilbyder et vælg af pakker 
omhyggeligt skabt for at bearbejde 
materielle date efter jeres behov.

Total Materia kan fås i en række af 
forskellige produktformater, herunder 

en Singleuser Desktop udgave,  fleksible 
Webabonnementer for enkelt brugere,  

Multiuser sæt ups for virksomheder små 
som store, og virksomheds løsninger for 

internationale virksomheder.

Produkt Pakker

WEB UDGAVE

P R O D U K T  U D G A V E R

Ultimativ alt i én løsning og det første valg for ingeniører rundt i verden

Fra små som mellemstore konsulentvirksomheder,  
til de største multinationale virksomheder,  

har Total Materia en bred variation af pakker og.

Den komplette samling af Total Materia’s udbud dækker metallegerings 
egenskaber fra 74 lande/standarder og omfatter mere end 20,000,000 
egenskaber for over 450,000 legeringer – stål, jern, aluminium, titanium, kobber, 
magnesium, tin, zink, bly, nikkel, kobolt, og mere. 

Komponenter

Uovertruffen ressource for materialeegenskaber

Indkøbsvejleder og søgemaskine for leverandører 

Øjeblikkelig identifikation af ukendte materialer

Verdens Mest Omfattende Metaldatabase

Leverer vigtige opdateringer til standarder og materialer

Bygger bro mellem datakilder og CAE software

P A K K E R K O M P O N E N T E R

TOTAL  
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POLY 
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EXPORTER DATA 
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TRACKER SUPPLIER

Essentials

Essentials P R E M I U M

Inspect

Inspect P R E M I U M

Design

Design P R E M I U M

PowerPack

PowerPack P R E M I U M

Egenskabsdata for tusindvis af ikke-metalliske materialerPolyPLUS

Leverer korrosions data, dimensioner og tolerancer og 
belægnings oplysninger

DataPLUS



V ERDENS MES T OMFAT TENDE M ATERI A LEDATA BA SE PR ÆSENTERER

Verdens Mest Omfattende Metaldatabase

Udfordringen
 k At finde ækvivalenter til fremmede 
materialer og sammenligne alternativer 
side om side

 k Søg efter materialer på verdensplan 
baseret på specifikke kemiske 
sammensætninger eller mekaniske 
egenskaber

 k Decifrering af materielle specifikationer 
for at finde det mest velegnede 
materiale for et specifik produkt

 k At finde præcise sporbare og pålidelige 
mekaniske og fysiske egenskabers data 
for forskellige forhold og temperaturer

Løsningen
 Den største ressource af metal egenskaber til rådighed for 

grundlæggende og komplekse tekniske aktiviteter

 Internationale Krydsreferencetabeller for 74 lande giver den 
ultimative hjælp til at identificere lignende og tilsvarende 
materialer

 Standard data komplimenteres af tusindvis af proprietære 
materialer og andre kilder, hvilket giver den komplette løsning

Fordelene
 k Betydelige tidsbesparelser

 k Øget nøjagtighed og pålidelighed

 k Fælles platform for repeterbare resultater i hele organisationen

Total Metals er verdens største database for metallisk materialeegenskaber,  
og er kernen i Total Materia’s produktudbud, hvor den tjener som indgangsport  

til en enestående samling af datasæt og moduler

15M ejendomsret 350K materialer 74 lande/standarder

www.totalmateria.com
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Total Metals fokuserer på at levere standarder for metalegenskaber, 
og giver jer svimlende 15 millioner egenskabsværdier fra over 350,000 

materialer fra 74 lande/standarder

DEN STØRSTE, TOP KVALITETS DATABASE  
Fra kemiske sammensætninger, krydsreferencetabeller, mekaniske og fysiske egenskaber 
på rum, forhøjet og frost temperaturer, til yderligere oplysninger såsom varmebehandlings 
diagrammer, metallografi og bearbejdelighed, giver Total Metals dig den højeste kvalitet og 
pålidelighed som den eneste certificeret database af sin art i branchen.

DEN HURTIGSTE OG MEST KRAFTFULDE KRYDSREFERERING 
De mest omfattende krydsreferencetabeller med mere end 15 millioner resultater for  
tilsvarende materialer på verdensplan er systematiseret ved hjælp af en special udviklet  
klassificering af ligheder. Udover klassificeringen, gør den patenterede SmartCross2  
algoritme det muligt at identificerer ukendte ækvivalenter ved hjælp lignende  
sammensætninger, mekaniske egenskaber eller deres kombination.

ENESTÅENDE UDVIKLING & KUNDESUPPORT 
Total Metals materiale- og egenskabsoplysninger er opdateret hver måned, for at holde dig 
up-to-date med de nyeste standarder, såvel som opgradering med nye datasæt, nye unikke 
algoritmer og nye softwarefunktioner. Alle aspekter af Total Materia understøttes fuldt ud  
af et dedikeret team af specialister med over 300 års kombineret industriel erfaring,  
der giver teknisk rådgivning gratis til alle brugere!

Tekniske kataloger

Over 
350,000 materialer

74 lande 
(standarder)

Krydsreferencer

Sammenlign

Standarder

Proprietære datablade

Eksperimentel data

Metallografi billeder

Kemiske Sammensætning

Mekaniske egenskaber

Fysiske egenskaber

Varmebehandlings 
diagrammer

Magnetiske egenskaber

Bearbejdelighed

Verdens Mest Omfattende Metaldatabase
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V ERDENS MES T OMFAT TENDE M ATERI A LEDATA BA SE PR ÆSENTERER

Egenskabsdata for tusindvis af ikke-metalliske materialer

Udfordringen
 k At finde præcise understøttede 
standarder og proprietære materielle 
værdier for polymerer, kompositter og 
keramer

 k Samtidige sammenligninger af forskellige 
slags metalliske og ikke-metalliske 
materialer for at kunne finde de bedste 
alternativer

 k At anskaffe avancerede egenskaber for 
FEA/CAE beregninger herunder spænding, 
tøjning og udmattelses data Fordelene

 k Destinationen der dækker alle behov for materielle 
egenskaber

 k Nye muligheder for design ved at sammenligne ydeevne for 
meget forskellige materialer

PolyPlus er det ikke-metalliske materialeegenskabs datasæt  
for tusindvis af polymerer, keramer og kompositter

Løsningen
 Ikke-metalliske materialeegenskabs datasæt for 

titusindvis af polymere, keramer og kompositter

 Indeholder tusindvis af både standard og proprietære 
materialer 

 Ubesværet søgning af avancerede egenskabsdata for 
ikke-metalliske materialer herunder spænding-tøjnings 
kurver og cyklisk egenskaber

PolyPLUS

www.totalmateria.com
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Total Metals, som indeholder mere end 350,000 metallegeringer,  
er integreret i PolyPLUS, og dækker herved alle deres materielle behov. 

Egenskabsdata for tusindvis af ikke-metalliske materialer

www.totalmateria.com

Data vedrørende 
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Træ

DEN ULTIMATIVE DESTINATION FOR ALLE MATERIELLE VÆRDIER 
I kombination med verdens mest omfattende metalegenskabs database, giver PolyPLUS  
alle fordelene fra Total Metals databasen for ikke-metaller, herunder egenskabsoplysninger 
af tusindvis af polymere, keramer og kompositter og alt er kun et museklik væk!

AVANCERET EGENSKABSDATA FOR IKKE-METALLER  
Udover at indeholde en unik samling af avancerede egenskabsdata for metalliske  
materialer, tilbyder det udvidet sortiment også et omfattende sæt af spænding-tøjnings 
kurver og udmattelses data for ikke-metaller.

ENESTÅENDE UDVIKLINGER OG OPGRADERINGER 
Gennem vores dedikerede PolyPLUS team tilføjes nye data på månedsbasis, hvilket betyder, 
at vores voksende bibliotek af ikke-metaller hurtigt er ved at blive en uundværlig ressource 
for ingeniørbranchen.



Uovertruffen ressource for materialeegenskaber til avancerede beregninger

V ERDENS MES T OMFAT TENDE M ATERI A LEDATA BA SE PR ÆSENTERER

Udfordringen
 k At finde materiel data som er afgørende 
for avancerede beregninger som 
computer aided engineering (CAE)
og  finite element analysis (FEA) 
simuleringer

 k At skaffe spænding-tøjnings kurver 
ved forskellige temperaturer og ved 
forskellige tøjningshastigheder

 k At sammenligne udmattelses 
egenskaber af forskellig oprindelse for 
eksempel fra amerikanske, europæiske 
og asiatiske materialer

Løsningen
 Tilbyder en unik samling af avancerede egenskabsdata  

for anvendelse i kritiske designprocesser

 Ubesværet effektivisering af den ellers ekstremt 
tidskrævende opgave med at finde pålidelige egenskabs 
information, til avancerede beregninger

 Proprietære data erhvervelses metodologi for 
eksperimentel data fra over 3,000 referencer og 
dokumenter 

Fordelene
 k Undgå dyre og potentielt farlige fejl

 k Åbner nye muligheder for et mere optimeret og 
omkostningseffektivt design

 k Forbedre nøjagtigheden og effektiviteten af hele proceskæden

Spænding-Tøjnings Diagrammer Formegenskabs Kurver Udmattelses Data Krybnings Data

Extended Range offers a unique collection of advanced property data  
for use in critical design activities

www.totalmateria.com
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Total Materia’s Extended Range giver en uovertruffen ressource 
med materialeegenskaber for avancerede strukturelle og termiske 

beregninger, samt analyser som omfatter Spænding-Tøjnings 
kurver, formegenskabs kurver, udmattelsesdata med mere.

Uovertruffen ressource for materialeegenskaber til avancerede beregninger

Extended Range offers a unique collection of advanced property data  
for use in critical design activities

TUSINDVIS AF SPÆNDING-TØJNINGS KURVER 
En unik samling af mere end 150,000 spænding-tøjnings kurver til beregninger for 
mere end 50,000 plastisk deformerbare materialer, for forskellige varmebehandlinger, 
arbejdstemperaturer og tøjningshastigheder, fra kvasistatisk til over 1,000 1/s. Både analytiske 
og ingeniørvidenskabelige spændings kurver er givet, med mulighed for at interpolere kurverne 
med bruger definerede temperaturer og tøjningshastigheder.

STØRSTE SAMLING AF CYKLISKE EGENSKABER 
Den største database af livscyklus parametre for både tøjning og spænding med mere end 35,000 
materialer med e-N og S-N, diagrammer, forskellige varme behandlinger og belastningstilstande. 
Monotone egenskaber er medtaget som referencepunkt sammen med statistiske 
udmattelsesparametre hvor det er muligt.

EGENUDVIKLET METODOLOGI FOR ESTIMERING AF EGENSKABER 
Baseret på Total Materias krydsreferencetabeller og tilsvarende materielle egenskaber,  
giver Extended Range estimater for spænding-tøjnings kurver for yderligere 90,000 materialer 
og cyklisk egenskaber for 80,000 mere. Selv om estimater ikke helt kan erstatte forsøgsdata, 
giver de et værdifuldt udgangspunkt for yderligere forskning og beregninger.

MERE AVANCEREDE EGENSKABER FOR DESIGN OG SIMULERING 
Opstil grænser og høj-tøjnings kurver ved forskellige temperaturer, til simulering af smedning, 
trækning og andre formgivende operationer. Brudmekanik K1C, KC, revnedannelse og Paris lov 
parametrene er repræsenteret med de tilsvarende grafer af revnedannelse. Krybnings data 
inklusiv flydespænding og brudspædning ved forskellige temperaturer med beregninger  
fra Larsen-Miller parameter og den tilbageværende livstid af komponenten.

Tabeller

Estimater

Grafer

Materielle 
Sammenligninger

Litteratur 
Henvisning

Eksporter til CAE

Krybnings Data

Udmattelses Data

Spænding-Tøjnings 
Diagrammer

Formegenskabs Kurver

Brudmekanik

Proprietære 
testdata

Tekniske
Forsknings
Rapporter

Eksperimentel
Data
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V ERDENS MES T OMFAT TENDE M ATERI A LEDATA BA SE PR ÆSENTERER

Betragt og sammenlign materialer og data og udnyt Total Metals fulde potentiale

Øjeblikkelig identifikation af ukendte materialer

Total Materia’s proprietær algoritme  
nder matchende materialer på 

sekunder!

Betragt og sammenlign materialer 
og data og udnyt Total Metals fulde 

potentiale

Som du får det fra 
målingsinstrumenter, test resultater 

eller dokumentation

Gennemse materialer, 
egenskaber og mere

Få resultaterne 
øjeblikkeligt

Angiv en kemisk sammensætning 
af et ukendt materiale

1 2 3TRIN  

 

TR IN TRIN

SmartComp, modulet fra Total Materia som tillader intelligent metal identifikation baseret  
på den kemiske sammensætning givet fra spektrometer eller andre analytiske kilder.

Enorm tid- og omkostningsbesparelser gennem hurtig materialeidentifikation;  
styrker forretningskvalitets funktioner, lige fra leverandørsikring til materiale test;  

ekspert ræsonnement hjælper med at træffe de rigtige beslutninger, hurtigt!

SmartComp, modulet fra Total Materia som tillader intelligent metal identifikation baseret  
på den kemiske sammensætning givet fra spektrometer eller andre analytiske kilder.

+

www.totalmateria.com
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Betragt og sammenlign materialer og data og udnyt Total Metals fulde potentiale

Ved hjælp af en patenteret algoritme, kan SmartComp sparer dig for enorme 
mængder af arbejdstiden dedikeret til forskning, og øge effektiviteten ved at 
muliggøre en hurtig materiale identifikation gennem flere selvvalgte kriterier

Øjeblikkelig identifikation af ukendte materialer

+

EKSPERT RÆSONNEMENT GENNEM PATENTERET TEKNOLOGI 
Designet til at tænke som en ekspert, kan SmartComp udfører hvad der ville være en yderst 
tidskrævende forskningsprocess, på få sekunder. Ved hjælp af en patenteret algoritme 
kan SmartComp sikrer, at problematiske fangede elementer og urenheder ikke forstyrrer 
identifikationsprocessen, men fokuserer søgningen på de vigtigste elementer for brugeren.

DREVET AF DEN STØRSTE METAL DATABASE 
Selv den bedste ekspert kan ikke gøre meget uden et stort databibliotek til opslag og 
sammenligninger. SmartComp er derfor integreret i Total Materia Databasen, som gør det 
muligt at sammenligne den indtastede kemisk analyse med  kemiske sammensætninger fra 
mere end 350,000 materialer, og sikrer en nem og problemfri identifikationsproces.

AVANCEREDE IDENTIFIKATIONS MULIGHEDER 
Ud over standard identifikations mode tilbyder det avancerede Expert mode en mulighed 
for at angive den relative betydning for hver enkelt legerings element, dermed kan der opnås 
tilsvarende legeringer, der kan være mere passende for det specifikke problem. Reference 
Materialer, et andet modul, gør det nemmere at finde materialer til kalibrering af spektrometre.

MERE END IDENTIFIKATION 
At identificere matchende materialer er kun en side af sagen. Total Materia giver direkte adgang 
fra listen af matchende materialer til materialeegenskaberne, og giver således muligheden  
for en mere detaljeret sammenligning af mulige materialer og deres egenskaber. Herunder  
tilbydes side-by- side sammenlignings metoder, og en kombineret sammenligning af den ke-
miske sammensætning og de mekaniske egenskaber ved hjælp af krydsreferencetabeller  
og SmartCross2 modulet.

Detaljerede 
materialeegenskaber

Materiale
 Krydsreferering

Kemisk analyse

Total Metals

Liste over 
mulige matches

Ekspert 
ræsonnement modul

www.totalmateria.com



V ERDENS MES T OMFAT TENDE M ATERI A LEDATA BA SE PR ÆSENTERER

www.totalmateria.com

Korrosions data, materiale samlings info, materiale dimensioner og belægnings information for tusinder af materialer

DataPLUS

Udfordringerne
 k Forstå korrosions opførsel for materialer brugt 
i den virkelig verden

 k Vælge materialer og forbrugsgods for 
succesfulde svejsnings operationer

 k Et forenet blik på både materiale egenskaber 
og dimensionerings data

 k Find belægningsdata og deres egenskaber 
relateret til materialer i en samlet platform

 k Kommunikation mellem den tekniske afdeling 
og indkøbsafdelingen for at sikre sig mod 
potentielle fejl

Fordelene
 k Sørger for mere præcise materiale valg

 k Giver yderligere indsigt i materialers adfærd ved virkelige livsbetingelser

 k Udvider anvendelsesområdet for at finde bulk materialeegenskaber

 k Bygger bro mellem Design processen og valg af materialer

DataPLUS er et supplerende data modul som leverer korrosions data, materiale  
samlings information, materiale dimensioner og tolerancer og belægnings  

informationer for tusinder af metalliske og ikke-metalliske materialer

Løsningen
 DataPLUS dækker en bred vifte af information i dens 4 

underdatasæts, og virker som en nyttig ekstra ressource til at 
finde materialet der passer jeres behov.

 DataPLUS er komplet integreret, og forbinder problemfrit til 
andre nøgleinformationer som kemisk sammensætning, tabeller 
over ækvivalente materialer, mekaniske og fysiske egenskaber, 
hvilket betyder at se det store billeder er lige til

Korrosion Dimensioner BelægningerLed



Korrosions data, materiale samlings info, materiale dimensioner  
og belægnings information for tusinder af materialer

www.totalmateria.com
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Korrosionsbestandighed

Kritisk revne temp.

Flere medie betingelser

Materiale svejse egenskaber

Forbrugsgods egenskabs data

Svejse tilstands vælger

Diametre og tykkelser

Tilladte tolerancer

Specifikke dimensioner

Masse og Tykkelser

Hårdhed

Friktionskoefficient

Dimensioner

Belægninger

I synergi med de primære materiale databaser, Total Metals og PolyPLUS, støtter 
og supplerer DataPLUS centrale industrielle beslutninger ved at hjælpe med at lave 

præcise og velovervejede valg vedrørende materialevalg og brug.

FIND DIMENSIONS OG TOLERANCE OPLYSNINGER PÅ SEKUNDER 
Et must have til at fylde hullet mellem konstruktion og indkøb. Dimensionering og tolerance 
datasæt giver dig mulighed for at finde information relateret til specifikke materialer,  
produkters dimensionering og deres tilladte variationer.

SØG EFTER BELÆGNINGS OPLYSNINGER FOR AT FORSTÅ YDEEVNE 
Hundredvis af belægnings betegnelser er tilgængelige med dimensions- og egenskabsdata, 
alt for at henvise til det mest præcise valg af materiale vedrørende valg af belægning og 
ydeevne. Ved brug af den simple interface for søgning er det muligt at  finde egenskaber som 
dimensioner, maksimale arbejdstemperatur, hårdhed og meget mere.

KORROSIONS DATA FOR TUSINDVIS AF MATERIALER 
Find oplysninger om forskellige materialers korrosionshastigheder og 
korrosionsbestandighed i varierede miljøer og på en række forskellige temperaturforhold. 
Korrosionsdata herunder mediet, temperatur, eksponeringstid og korrosions typen  
er let integreret med mekaniske og fysiske egenskaber, hvilket giver en samlet platform  
for materialevalg.

SVEJSE INFORMATION FOR GLOBALE MATERIALER OG FORBRUGSGODS 
Find kritisk svejse information som de mekaniske egenskaber for samlingsleddet, 
information for tusinder af materiale kombinationer, grundmaterialers egenskabsdata, 
forbrugsgods egenskaber og referencer til relaterede svejsemetoder.



V ERDENS MES T OMFAT TENDE M ATERI A LEDATA BA SE PR ÆSENTERER

Bygger bro mellem datakilder og CAE software

Udfordringen
 k Finde avancerede egenskabsdata  
for lineære og ikke-lineære CAE  
beregninger, som let kan indsættes  
i CAE programmer

 k Importere data fra en kilde til CAE 
software, uden behov for yderligere 
databehandling, kopiering, indsætting 
og genindtastning

 k Opnå pålidelige inputs for  
materialeegenskaber, således  
at man undgår farlige og dyre fejl

 k Gennemfører flere og gentagelig 
designopgaver på den mest effektive 
måde

Fordelene
 k Enorme tidsbesparelser, samtidig med at du aflastes fra 
kedelige genindtastninger

 k Øger nøjagtigheden ved at eliminere fejl i dataredigeringen

 k Strømliner og systematiserer data erhvervelse processen

Løsningen
 Eksporter et væld af data til brug i adskillige 

designaktiviteter, fra mekaniske egenskaber til  
spændings-tøjnings kurver

 En simple 3 trinsprocess for valg, kontrol og import af data 
til en bred række af populære CAE software formater

 Hurtig og præcis overførsel af data uden behov for 
databehandling eller genindtastning

eXporter er et ekstra modul, som primært hjælper med at bygge  
bro mellem datakilden og computer aided engineering (CAE) software.

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

www.totalmateria.com
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Bygger bro mellem datakilder og CAE software

Uanset om du ønsker at flytte data fra Total Materia direkte til CAE 
software eller blot eksportere til excel eller .xml, så indeholder eXporter 

alle de funktioner, du har brug for. I form af en simpel 3-trins guide er det 
muligt med et flere-format data eksport på kun få sekunder. 
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BEMÆRK VENLIGST 
Total Materia tilbyder verdens største materialeegenskabs database, og det er nu muligt  
at vælge data fra en samling af mere end 450,000 materialer og 20 millioner egenskaber,  
og derefter eksportere data så det er klar til brug i det næste trin i designprocessen.

OMFATTENDE UDVALG AF CAE SOFTWARE FORMATER 
eXporter kan bruges til at eksportere vigtig materielle data der skal bruges til avancerede 
beregninger af de mekaniske og fysiske egenskaber, spænding-tøjnings kurver og cyklisk 
data i en række CAE software kompatible formater. Fra skræddersyede xml., til simple xls. 
gør eXporter overførslen af data fra kilden til software, hurtig og nem.

LET INTEGRATION AF TOTAL MATERIA MODULER 
For at maksimere potentialet af eXporter, kan alle Total Metals og Extended Range  
datasættene bruges til at  finde de ønskede egenskaber. Med fuld adgang til de største  
interna- tionale krydsreferencetabeller og sammenlignings funktioner, kan den fulde effekt  
af Total Materia udnyttes, til at sikre, at den valgte data til eksport, er bakket op af  
dokumenteret og sporbar information.

www.totalmateria.com

Bemærk venligst: Det er højst tilladt at eksporterer 100 datasæt pr. fælles licens for abonnementets varighed.  
Alle tidligere eksporterede filer er tilgængelige når som helst, og kan bruges et ubegrænset antal gange for abonnementets varighed.



V ERDENS MES T OMFAT TENDE M ATERI A LEDATA BA SE PR ÆSENTERER

Udfordringen
 k Sikre at det er de nyeste og mest valide 
oplysninger der bliver brugt til arbejdet

 k Levere pålidelige, nøjagtige og sporbare 
oplysninger til andre afdelinger af 
virksomheden

 k Holde sig ajour med ændringer af 
materialer, standarder og speci kationer

 k Bidrage til den bedste praksis for  
firmaet relateret til informationsbrug, 
konfigurationsstyring og overordnet 
kvalitet bag de forskellige processer

Løsningen
 Sørg for at den brugte data er opdateret, og derfor de mest 

pålidelige oplysninger til rådighed

 Se præcis hvad og hvornår der er ændret i databasen, fra 
standardversions opdateringer til egenskabs dataændringer

 Spor dine foretrukne materialer og deres ændringer i henhold  
til specifikke tekniske behov

Fordelene
 k Sikkerhed for at nøjagtige og ajourførte oplysninger bruges

 k Undgå unødvendige omkostninger for standard erhvervelser

 k Forbedre virksomheden med en optimeret informations 
erhvervelse proces

I dagens stadigt stigende tempo af skiftende internationale standarder og producent 
specifikationer, er Tracker Total Materias svar på dine behov for kritiske materialers sporbarhed.

Sporbarhed af standard- og materialeopdateringer

www.totalmateria.com

Materiale Favorit trackingStandard Producent

Vi leverer en månedlig punktopdelt service. Tracker tillader, 
ikke kun at vigtige standard- og materialeopdateringer overvåges, men den giver 

også oplysninger om nøjagtigt hvad der er ændret inden for det overvågede 
materiale, hvad enten det er opdateringer til egenskabsdata, tilføjelse af helt nye 

datasæt eller en simpel opdatering af versions detaljerne.

Total Metals
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PolyPLUS
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Månedlige Opdateringer

Materielle 
opdateringer
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Indkøbsvejleder og søgemaskine for leverandører 

Udfordringerne
 k Hurtig undersøgelse af egnede 
leverandører i forhold til en række 
udvalgte materialer

 k Håndtere prisudsving og kunne møde 
stramme deadlines for materialelevering 
ved at søge efter alternativer i lande 
med lavere omkostninger

 k Finde materialeleverandører i andre 
lande til at hjælpe med at koordinere 
globale købsaktiviteter

 k Forbedring af kommunikationen mellem 
den tekniske udvikling, indkøbere og 
produktion

Suppliers modulet giver dig, i synergi med Total Metals, den præcise sammenhæng mellem 
materielle specifikationer og leverandører fra hele verden.

Fordelene
 k Åbner nye muligheder for besparelser i materiale sourcing

 k Samler den tekniske afdeling og indkøb

 k Forbinder materialer med leverandører for at undgå dyre fejl  
i beslutningsprocessen 

Alternative leverandørerDirekte leverandører Krydsreference

Løsningen
 Uundværlig kommunikations værktøj mellem den tekniske 

udvikling, indkøbere og produktion

 Giver mulighed for en global tilgang til indkøb og materiale 
sourcing i synergi med internationale krydsreferencetabeller

 Finder alternative leverandører ved et enkelt klik ved hjælp 
af en velfungerende integration med alle Total Materia 
modulerne

Alternative 
Leverandører

Direkte 
Leverandører

Materielle standarder
Standard Nummer

Stål Gruppe
Leverings form

Varmebehandling 
Alternative 
Materialer

Mekaniske
 egenskaber

Lighed

Kemiske 
sammensætning

Krydsreference

Total Metals

2

1

Giver en direkte forbindelse mellem interessante materialer og mulige 
leverandører over hele kloden. Suppliers giver mulighed for maksimeret 
kommunikation og er et afgørende udgangspunkt for indkøbsprocessen.

Suppliers
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Ny materiale databaseplatform for øget produktivitet og forbedret nøjagtighed

Din Data +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Udfordringen
 k Administration af flere uorganiserede og 
spredte datakilder

 k Gøre væsentlige oplysninger let 
tilgængelige i hele organisationen

 k Skabe sporbarhed og sikrer at 
oplysninger er korrekte og ajourførte

 k At holde trit med det stadigt stigende 
tempo af ændring af standarder for 
materialer

Løsningen
 Simpelt,  fikst og nemt at bruge. Integrator er endnu en 

kraftfuld webapplikation til at indsætte og håndterer 
materialer, egenskaber og relaterede oplysninger

 Fuld sporbarhed ved sporing af alle ændringer
 Fleksibilitet til at tilføje en række brugerdefinerede 

egenskaber, datasæt og dokumenter
 Avanceret egenskabssøgninger, sammenligning af 

materialer og datasæt, eksport af data og meget mere  
på kun få sekunder

Total Materia integrator er et nyt software til at opføre en privat firma database med  
materialeinformationer, hvad enten det er interne standarder og forskrifter,  

test data eller eksterne datakilder.

Fordelene

Simpelt: Fleksibel pakke konfiguration, 
tilgængelig online eller installeret

Hurtigt: Med det samme off-the-shelf 
adgang kan gives i løbet af få timer

Ajourført: Nye funktioner og 
dataopgraderinger hver eneste måned

Let at bruge: Standard Total Materia 
interface, gør det at  finde oplysninger, 
til en smertefri oplevelse

Kraftfuld: Kombineret med Total 
Materia data, leveres der et uvurderligt 
data management værktøj

Overkommelige priser: Prisen er 
en brøkdel af lignende løsninger på 
markedet

www.totalmateria.com



ULTIMATIVE PRIS-YDELSES FORHOLD 
Integrator kombinerer enkelthed og et “nemt at bruge” interface med  fleksibiliteten til at 
tilføje  flere egenskaber, diagrammer og kurver for privat materialer, sammen med en række 
brugerdefinerede datasæt og dokumenter. Hidtil uset hurtighed til implementering, øjeblik 
gevinster i produktivitet og nøjagtighed, sammen med en verdens klasse kundesupport, 
hvilket alt tilsammen giver et fremragende værktøj for pengene.

STYRKEN VED INTEGRATION MED VERDENS STØRSTE DATABASE  
Gennem forbindelsen med Total Materia databasen, giver Integrator det komplette 
anvendelsesområde med mere end 450,000 materialer, samt den fulde funktionalitet af  
Total Materia, såsom avancerede egenskabs søgninger, intuitiv sammenligningsværktøjer  
til materialer og datasæt, eksport af data i forskellige formater, herunder de førende  
CAE programmer og meget mere, alt sammen på få sekunder.
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Intergrator er brugbar og levere, i synergi med Total Materia databsen,  
et nemmere implementeringsgrundlag, til fordel for bedre tekniske beslutninger, 

tidsbesparelser og øget pålidelighed.

Tilføj Integrator til din nuværende pakke straks!
Kontakt os for mere info

www.totalmateria.com

Verdens Mest Omfattende Metaldatabase



Multi-bruger Licenser:  
Netværk og Virksomheds Udgave

Fordel den oplysende kraft og viden fra Total Materia 
databaserne med adgang fra deres intranet.  
De og alle deres kollegaer kan få adgang til databasen 
hvor og hvornår det skulle være, direkte fra 
virksomhedens netværk.

Multi-bruger løsningerne giver hidtil uset fleksibilitet. 
Vælg den licens, der passer bedst til deres behov:

Netværk: A range of server-based license options, 
providing password free convenience and distributed 
access for mid-sized and larger organizations.

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

Fordele ved multi-bruger løsninger

Turn-key løsning, vedligeholdelsesfri: De slipper for 
at installere, download og vedligeholde software på 
din server og computere.

Altid up-to-date: Brugerne vil altid arbejde med den 
nyeste og mest opdaterede version af databasen

Hurtig og nem adgang til databasens indhold: 
Brugerne slipper for at bekymre sig om login navne 
og adgangskoder 

Exceptionel økonomisk: Har de flere personer som 
har brug for adgang til materielle egenskabersdata,  
er dette den mest omkostningseffektive løsning.  
Mange mennesker kan få adgang til 
databaseoplysningerne, lige når de har brug for det.

Multi-bruger LØSNINGER
Multi-bruger web licenser med Total Materia er den mest praktiske og 

omkostningseffektive løsning for grupper små som store,  
kontorer og virksomheder.

Arbejdsstation

Arbejdsstation

Bruger server

Total Materia
Web Server

Prissætning

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



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Den aller første metaldatabase udviklet i 1993

Ny funktionalitets moduler, 
eXporter og Tracker lanceret

Første partnerskab med 
CAE udvikler etableret

Total Materia Integrator Lanceret 
Private virksomhedsdatabaser 
integreret med Total Materia Data

Nyt data modul DataPLUS 
indeholdende korrosion, 
dimensioner og belægningsinfo

59% virksomheds vækst i 2013
Nyt brand lanceret, KEY to METALS bliver til Total Materia

Første stål database 
lanceret online

Første dobbelt certificering i industrien der 
dækker kvalitet og informationssikkerhed

Ikke-metalliske modul PolyPLUS 
tilgængelig for alle brugere 

Første af tre OEM partnerskaber aftalt med 
de førende spektrometer producenter

Extended Range lanceret til 
produktdesign verdenen

SmartComp udviklet til at støtte 
metal idenfication

2016

V Æ K S T  I  V I R K S O M H E D E N

Om os

Key to Metals AG er et privatejet schweiziske selskab dedikeret til at udvikle 
og drive Total Materia ś række af databaser og relaterede programmer, 

tilpassede projekter og OEM løsninger.

M I S S I O N

At være de globalt førende i at levere den ultimative destination til at finde materialeegenskaber, 
og dermed at hjælpe ingeniører, fagfolk og virksomheder over hele verden til at forbedre 
sikkerheden, effektiviteten og pålideligheden. 

V I S I O N

At forblive på første pladsen ved at hele tiden at give løbende forbedring til vores unikke multi-
dimensionelle, meget intuitivt oplysende platforme som dækker alle materialeegenskaber og 
at være det universelle valg til at løse diversificerede nuværende og fremtidige teknologiske 
udfordringer.

V O R E S  V I G T I G S T E  P R I N C I P P E R  E R

   Opbygning af tillid og reducering af usikkerhed ved at give pålidelig data og at have integritet 
på det højest mulige niveau

   Dedikation til vores kunder med enestående kundesupport, placering og tilstedeværelse  
på verdensplan

   Lederskab gennem innovation med konstant  investering i udvikling af produkter 
www.totalmateria.com
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