
A világ legátfogóbb anyagminőség-adatbázisa

Kivételes minden-egyben megoldás és a mérnökök első számú választása a világon



  Több mint 450 000 anyagtulajdonság

  Több mint 3 000 forrásból származó speciális adat 

  Fémek, polimerek, kerámiák, kompozitok

  Több mint 150 000 feszültség-alakváltozási görbe

  74 szabványrendszer

  Több mint 35 000 anyag ciklikus fáradási adatai

  Nemzetközi kereszthivatkozási táblák

  Anyagtulajdonságok becslése és számítása

  Vegyi összetétel

  Adatok exportálása CAE szoftverbe

  Mechanikai és fizikai anyagtulajdonságok

  Ismeretlen anyagok beazonosítása

  Többféle anyagminőség-összehasonlítási módszer

  Szabványok és anyagtulajdonságok változásainak nyomon követése

Mit tartalmaz

Több mint 450 000 fémes és nemfémes anyagminőség  
több mint 20 millió rekordon tárolva, 26 nyelven

www.totalmateria.com



A Total Metals, a Total Materia alapmodulja kétségtelenül a világ 
legnagyobb, fémes anyagok tulajdonságait tartalmazó adatbázisa.  

A mérnöki szakmát kiszolgáló adatbázisok és modulok egyedülállóan 
komplex gyűjteményéhez kínál hozzáférést.

Összetevők

Adat és a funkcionális modulok együttesen biztosítják a kivételes 
minden-egyben megoldást

www.totalmateria.com

PolyPLUS

Extended Range

eXporter

Tracker

Total Metals

Suppliers

SmartComp

DataPLUS Enviro Compliance



A V IL ÁG LEG ÁTF OGÓBB A N YAGMINŐSÉG - A DATBÁ ZIS A A KÖV E TK E ZŐK E T TA RTA LM A Z Z A

A Total Materia, a világ legátfogóbb anyagminőség-adatbázisa által villámgyorsan  
hozzáférhetünk több mint 450 000 fémes anyagminőség, műanyag,  

kerámia és kompozit adataihoz.

www.totalmateria.com

74 ország/szabványrendszer

450 ezer anyagminőség

20 millió tulajdonságrekord

  Több mint 450 000 anyagminőség

  Fémek, műanyagok, kerámiák, kompozitok 

  74 szabványrendszer adatai

  Nemzetközi kereszthivatkozások

  Vegyi összetétel

  Mechanikai és fizikai jellemzők

  Többszintű anyag-összehasonlítási lehetőségek

  Adatok speciális számításokhoz, több mint 3 000 forrásból

  Több mint 150 000 feszültség-alakváltozási görbe

  Ciklikus fáradási adatok több mint 35 000 anyagra

  Tulajdonság-számítások, interpolációk 

  CAE-szoftverbe exportálható adatok

  Ismeretlen anyagminőségek beazonosítása

  A szabványok és anyagminőségek frissítéseinek nyomon 
követése



www.totalmateria.com

A Total Materia gondosan összeállított 
termékcsomagokat kínál.  Bármilyen 
jellegű anyagminőség-igénye, 
megtalálhatja az ideális megoldást.

A Total Materia különböző verziókban 
hozzáférhető: egyfelhasználós 

asztali változatban, rugalmas online 
hozzáférések egy felhasználónak, 
kis- és nagyvállalatok céljait segítő 

többfelhasználós csomagként, vagy 
a multinacionális cégeket szolgáló 

nagyvállalati megoldásként.

Termékcsomagok

WEB VÁLTOZAT

T E R M É K  V E R Z I Ó K

Kivételes egyablakos tárhely az összes anyagadatra vonatkozóan

A Total Materia csomagjai között bizonyosan megtalálja az Önnek 
megfelelőt, akár tanácsadó, kisvállalkozásban, közepes vagy  

óriási multinacionális vállalatnál dolgozik.

A Total Materia adatbázisa teljes körű, hiszen magában foglalja 74 ország 
szabványaiban található több mint 450 000 különböző fémes ötvözet - acél, vas, 
alumínium, titán, réz, magnézium, ón, cink, ólom, nikkel, kobalt stb. tulajdonságait 
több mint 20.000.000 adatsoron tárolva. 

Összetevők

CSOMAGOK ÖSSZETEVŐK

ESSENTIALS PREMIUM

ESSENTIALS BASIC

EXTENDED
RANGE

TOTAL
METALS

POLYPLUS EXPORTER DATAPLUS ENVIRO SMART
COMP

TRACKER SUPPLIERS

INSPECT BASIC

ESSENTIALS ULTRA

INSPECT PREMIUM

INSPECT ULTRA

DESIGN PREMIUM

DESIGN BASIC

DESIGN ULTRA

POWERPACK PREMIUM

POWERPACK BASIC

POWERPACK ULTRA

COMPLIANCE KIÉGESZITŐ MODUL  hozzáadása minden Prémium és Ultra hálózathoz!
Compliance modul nem használható Basic és Single user felhasználó opcióval

Total Metals

PolyPLUS

Extended Range

DataPLUS

Enviro

Compliance

Suppliers

SmartComp

eXporter

Tracker

A világ legátfogóbb fémes adatbázisa

Nemfémes anyagminőségek ezreinek tulajdonságai

A végeselemes számításoknál használt anyagtulajdonságok páratlan forrása

Hegesztési adatokat, anyagméreteket, tribológiai adatokat, valamint bevonatokra 
és kenőanyagokra vonatkozó információkat tartalmaz

Kiegészítő adatmodul, amely korróziós adatokat, sugárzásra és időjárásállóságra 
valamint öregedésre vonatkozó információkat tartalmaz

Anyagok és szubsztánciák globális szabályozása

Fémbeszállítók listája és keresőmotor

Ismeretlen anyagminőségek azonnali azonosítása

Az adatforrás és a CAE szoftver közötti információtechnológiai szakadék áthidalása

A szabványok és anyagminőségek változásainak nyomon követhetősége



A V IL ÁG LEG ÁTF OGÓBB A N YAGMINŐSÉG - A DATBÁ ZIS A A KÖV E TK E ZŐK E T TA RTA LM A Z Z A

A világ legátfogóbb fémes adatbázisa

www.totalmateria.com

A probléma
 k Ismeretlen anyagokhoz helyettesítő 
alternatívákat találni, az adatokat 
egymás mellett összehasonlítani

 k A világ bármely részéről származó 
anyagok felkutatása vegyi összetétel 
vagy mechanikai tulajdonságok alapján

 k Anyagspecifikációk megfejtése; 
megtalálni az adott alkalmazási területre 
a megfelelő anyagminőséget 

 k Precíz, nyomon követhető és 
megbízható mechanikai, fizikai és 
egyéb tulajdonságrekordok különböző 
feltételek mellett és hőmérsékleteken

A megoldás
 A fémes anyagok tulajdonságainak elérhető legnagyobb 

adatbázisa az alapvető és a komplex mérnöki tevékenységhez

 Az 74 ország kereszthivatkozási táblái kivételes segítséget 
jelentenek a hasonló és azonos anyagminőségek keresésében

 Szabványos adatok gyártói leírások és egyéb források ezreivel 
kiegészítve annak érdekében, hogy teljes körű megoldást 
nyújtsunk

Előnyök
 k Rendkívüli mértékű időmegtakarítás

 k Nagyobb pontosság és megbízhatóság

 k Közös felület a szervezet számára az újra és újra felmerülő 
keresési feladatok megoldására

A Total Metals, a Total Materia alapmodulja kétségtelenül a világ legnagyobb, fémes anyagok  
tulajdonságait tartalmazó adatbázisa. A mérnöki szakmát kiszolgáló adatbázisok  

és modulok egyedülállóan komplex gyűjteményéhez kínál hozzáférést.

15 millió tulajdonságrekord 350 ezer anyagminőség 74 ország/szabványrendszer

Total Metals
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A Total Metals, a Total Materia alapmodulja kétségtelenül a világ legnagyobb, fémes anyagok  
tulajdonságait tartalmazó adatbázisa. A mérnöki szakmát kiszolgáló adatbázisok  

és modulok egyedülállóan komplex gyűjteményéhez kínál hozzáférést.

Műszaki katalógusok

Több mint 350 000
anyagminőség

74 ország
(szabványrendszer)

Kereszthivatkozások

összehasonlítás

Szabványok

Gyártói adatlapok

Kísérleti adatok

Metallográfiai felvételek

Vegyi összetétel

Mechanikai tulajdonságok

Fizikai tulajdonságok

Hőkezelés

Mágnesességi jellemzők

Megmunkálhatósági adatok

A világ legátfogóbb fémes adatbázisa

A Total Metals fókuszában a szabványokban leírt fémjellemzők állnak;  
15 millió tulajdonságot tárol az 74 ország szabványaiban szereplő több 

mint 350 000 anyagról. 

A VILÁG LEGNAGYOBB, CSÚCSMINŐSÉGŰ ADATBÁZISA 
Legyen bár szó akár vegyi összetételről, kereszthivatkozási táblázatokról, különböző hőfokokon 
(szobahőmérsékleten, magas hőmérsékleten és 0 fok alatti hőmérséklettartományban)  
érvényes mechanikai és fizikai anyagjellemzőkről, akár olyan kiegészítő információkról, mint pl. 
hőkezelési diagramok, metallográfia vagy megmunkálhatóság, a Total Metals az iparág egyetlen 
tanúsított adatbázisaként a legmagasabb minőséget és megbízhatóságot képviseli.

A LEGGYORSABB ÉS LEGHATÉKONYABB KERESZTHIVATKOZÁSOK 
A Total Metals a kereszthivatkozások legátfogóbb,  több mint 15 millió rekordot tartalmazó 
adatbázisa, amely szabadalmaztatott algoritmusa segítségével az anyagok hasonlóságát 
egyedülálló módon, az egyezés minőségének feltüntetésével jeleníti meg. Mi több, a szintén 
szabadalmi oltalom alatt álló SmartCross2 algoritmus lehetővé teszi azt is, hogy ismeretlen 
anyagminőségeket azonosítsunk be összetétel, mechanikai jellemzők vagy ezek kombinációja 
által.

KIVÉTELES TÁMOGATÁS AZ ÜGYFELEKNEK 
A Total Metals havonta frissülő anyag- és tulajdonságinformációinak köszönhetően Ön mindig 
tudni fog a legújabb szabványváltozásokról, valamint használhatja a programba bekerülő új, 
egyedi algoritmusok és az új szoftverfunkciók által biztosított előnyöket. A Total Materia az 
előfizetők számára INGYENESEN biztosít teljes körű  - és természetesen a műszaki támogatást 
is magában foglaló - ügyfélkapcsolatot. A lelkes csapat olyan specialistákból áll, akiknek iparági 
tapasztalata együttesen több mint 300 évet tesz ki.
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Nemfémes anyagminőségek ezreinek tulajdonságai

A probléma

 k Szabványos és gyártói polimerek, kerámiák 
és kompozitok anyagtulajdonságainak 
precíz, nyomon követhető keresése

 k Különböző fémes és nemfémes anyagok 
egyidejű összehasonlítása a legjobb 
alternatíva megtalálása érdekében

 k Nehezen fellelhető anyagjellemzők - 
például feszültség-alakváltozási vagy 
fáradási adatok - keresése FEA/CAE 
számításokhoz Előnyök

 k Egyetlen helyen elérhető minden anyagtulajdonság

 k A tervezés számára új távlatokat nyit az a lehetőség, hogy immár 
teljesen különböző anyagminőségek is összehasonlíthatók

A PolyPLUS a nemfémes anyagtulajdonságok adatbázisa.  
Gyártói és szabványos műanyagok, kerámiák és kompozitok ezrei.

A megoldás
 Nemfémes anyagtulajdonság-adatok műanyagok, 

kerámiák és kompozitok tízezreiről

 Szabványrendszerű és gyártói leírásokban szereplő 
anyagok ezreit tartalmazza

 Erőfeszítés nélküli keresés olyan nemfémes 
anyagtulajdonságok között, mint pl. a feszültség-
alakváltozási görbék és a ciklikus tulajdonságok

PolyPLUS

Polimerek FaanyagokKerámiák Kompozitok Szálerősítésű   
anyagok Cementek Habanyagok Méhsejt- szerkezetű  

anyagok
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Összetétel

Mechanikai tulajdonságok

Fizikai tulajdonságok

Termikus anyagjellemzők

Elektromos tulajdonságok

Gyártási információk

Feszültség-alakváltozás
diagramok

Szabványos anyagok

Gyártói adatlapok

Kísérleti adatok

Polimerek

Kerámiák

Kompozitok

Szálerősítésű
anyagok

Cementek

Habanyagok

Méhsejt-
szerkezetű

anyagok

Faanyagok

Nemfémes anyagminőségek ezreinek tulajdonságai

A PolyPLUS a nemfémes anyagtulajdonságok adatbázisa.  
Gyártói és szabványos műanyagok, kerámiák és kompozitok ezreit, 

valamint ezek speciális anyagtulajdonságait tartalmazza.

EGYETLEN KOMPLEX FORRÁS, AMELY KIELÉGÍT MINDEN 
ANYAGTULAJDONSÁGOKKAL KAPCSOLATOS IGÉNYT
A világ legátfogóbb fémes anyagok tulajdonságait tartalmazó adatbázisával kombinálva a 
PolyPLUS a Total Metals adatbázis valamennyi előnyét kínálja nemfémes anyagok keresése 
esetén is. Műanyagok, kerámiák és kompozitok - mindez egy kattintással elérhető!

SPECIÁLIS ANYAGTULAJDONSÁG A NEMFÉMES ANYAGOKRA
Az Extended Range nemcsak a fémes anyagokra vonatkozó speciális anyagtulajdonságok 
egyedülálló gyűjteményét jelenti, hanem emellett a nemfémek feszültség-alakváltozási  
görbéit és fáradási adatait is tartalmazza.

EGYEDÜLÁLLÓ FEJLESZTÉSI ÉS FRISSÍTÉS GYAKORLAT
Lelkes PolyPLUS csapatunknak köszönhetően havonta frissülnek az adatok és a funkciók, 
így biztosak vagyunk abban, hogy a nemfémekre vonatkozó, egyre növekvő adatbázis 
hamarosan a mérnöki szakma nélkülözhetetlen alapeszközévé válik.



A végeselemes számításoknál használt anyagtulajdonságok páratlan forrása
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Feszültség-alakváltozás Alakíthatósági diagramok Fáradás Kúszás

A probléma
 k A mérnöki számításokhoz, számítógépes 
tervezéshez (CAE - Computer Aided 
Engineering) vagy végeselemes 
modellezéshez (FEA - Finite Element 
Analysis) szükséges anyagminőségi 
adatokhoz hozzájutni

 k Feszültség-alakváltozási görbék 
különböző hőmérsékleteken és 
alakváltozási sebességek esetén

 k A különböző földrajzi területekről 
(Amerika, Európa, Ázsia) származó 
anyagok fáradási jellemzőinek 
összehasonlítása

A megoldás
 Speciális anyagtulajdonság-adatok kivételes gyűjteményét 

kínálja a tervezési tevékenység támogatására

 Hatékonyság erőfeszítés nélkül. A magas szintű 
kalkulációkhoz szükséges anyagtulajdonság-adatok 
érhetőek el hatékonyan, erőfeszítés nélkül, szemben  
az eddig időigényes keresgéléssel

 A szakértői adatok szabadalmaztatott módszerrel 
nyerhetők ki 3 000 dokumentumból és hivatkozásból

Előnyök
 k A költséges és esetleg veszélyt jelentő hibák elkerülése

 k Új lehetőségek nyílnak a sokkal optimálisabb és költséghatékony 
tervezésre

 k A pontosság és hatékonyság a teljes vállalati folyamatban  
növekszik 

Az Extended Range speciális tulajdonságadatok különleges gyűjteményét kínálja  
a tervezési tevékenység támogatására

Extended Range
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Táblázatok

Becslések

Diagramok

Anyagminőség-
összehasonlítás

Szakirodalmi
hivatkozások

CAE szoftverbe 
exportálás 
lehetősége

Kúszás

Fáradás

Feszültség-alakváltozás

Alakíthatósági diagramok

Törésmechanika

Saját vizsgálati
adatok

Műszaki kutatási
anyagok

Kísérleti adatok

A végeselemes számításoknál használt anyagtulajdonságok páratlan forrása

A Total Materia Extended Range modulja egyedülálló forrást jelent 
végeselemes modellezés és számítások esetén, ha feszültség-alakváltozási 

görbéket, alakíthatósági grafikonokat, fáradási adatokat stb. keres.

FESZÜLTSÉG-ALAKVÁLTOZÁSI GÖRBÉK EZREI 
A számításokhoz rendelkezésre áll több mint 150 000 feszültség-alakváltozási görbe a képlékeny 
tartományból, amely több mint 50 000 anyagminőségre vonatkozik, különböző hőkezeléssel, 
üzemelési hőmérsékleteken és alakváltozási sebességek (a kvázi-statikustól az  1 000 1/s-osig) 
mellett felvéve. Megadjuk a valós és a számított feszültségi görbéket is, és lehetőség van a 
felhasználó által meghatározott hőmérsékleten és alakváltozási sebességek mellett az adatok 
interpolációjára is.

A CIKLIKUS FÁRADÁSI ADATOK LEGNAGYOBB GYŰJTEMÉNYE 
A létező legnagyobb adatbázis, amely több mint 35 000 anyagra vonatkozóan tartalmaz 
alakváltozás-élettartam és feszültség-élettartam paramétereket, e-N és s-N diagramokat 
különböző hőkezelési és terhelési feltételek esetén. A monoton tulajdonságok szintén 
megtalálhatóak az adatbázisban, továbbá ahol rendelkezésre állnak, statisztikai (becsült) fáradási 
paraméterek is szerepelnek.

EGYEDÜLÁLLÓ ELJÁRÁS A TULAJDONSÁGOK BECSLÉSÉHEZ 
A Total Materia egyező anyagminőségekre vonatkozó kereszthivatkozási táblázatain és 
anyagtulajdonságain alapul az Extended Range által nyújtott becsült (számított) görbéi, amelyek 
90 000 anyagminőség estében feszültség-alakváltozási görbéket, 80 000 anyagnál pedig ciklikus 
fáradási tulajdonságokat jelentenek. Noha a becslések nem helyettesítik teljes mértékben a 
kísérleti adatokat, jó kiindulási alapként szolgálnak a további kutatásokhoz és számításokhoz.

TOVÁBBI SPECIÁLIS ANYAGTULAJDONSÁGOK TERVEZÉSI ÉS SZIMULÁCIÓS 
FELADATOKHOZ 
Alakíthatósági határgörbék és nagymértékű alakváltozási görbék különböző hőmérsékleteken 
kovácsolás, húzás és egyéb alakítási eljárások modellezésére. K1C, KC, repedésterjedési és 
Paris-törvény paraméterek törésmechanikához, megfelelő repedésterjedési diagramokkal. 
Kúszási adatok (folyáshatár és kúszási szilárdság) különböző hőmérsékletekre vonatkozóan,  
az alkatrész Larson-Miller paraméterének és maradó-élettartamának számításával. 
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DataPLUS
Hegesztési adatokat, anyagméreteket, tribológiai adatokat, valamint bevonatokra és kenőanyagokra  
vonatkozó információkat tartalmaz

A probléma
 k Az anyagok és fogyóelektródák kiválasztása  
a sikeres hegesztéshez

 k A tulajdonság és a dimenzió adatok egységes 
bemutatása

 k A bevonatok és az anyagokra vonatkozó 
tulajdonságok a keresésének a lehetősége  
egy egységes platformot képez

 k A mérnökök és a beszerzés között kialakuló 
kommunikáció által elkerülhetjük a lehetséges 
hibákat Előnyök

 k Pontosabb anyagkiválasztást tesz lehetővé

 k További bepillantást enged az anyagok valódi üzemelés során 
nyújtott viselkedésébe

 k Szélesíti az anyagtulajdonságok nagy mennyiségben történő 
keresésének spektrumát

A DataPLUS kiegészítő adatmodul, amely több ezer fémes és nemfémes anyagméret  
és tűréshatár adatokat illetve kenőanyagokra és hűtőközegekre  

vonatkozó információkat tartalmazza.

A megoldás
 A DataPLUS öt adatcsoportja széles körű információt fed le és 

fontos kiegészítő forrás az anyagválasztáshoz 

 Teljes mértékben integrált adatforrásként a DataPLUS tökéletes 
kapocs a más kulcsfontosságú információk felé, mint a kémiai 
összetétel, a hasonló anyagok és a mechanikai és fizikai 
tulajdonságok, így ennek a nagyobb képnek a megtekintése 
felmérhetetlen értékű

Méretek BevonatokVarratok Kenőanyagok Tribológia
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Hegesztési adatokat, anyagméreteket, tribológiai adatokat, valamint bevonatokra 
és kenőanyagokra vonatkozó információkat tartalmaz

Szabványok

Gyártói adatlapok

Kísérleti adatok

Műszaki katalógusok

Varratok
•

•
•

Hegesztési anyagtulajdonságok
Fogyóelektróda tulajdonságadat

Hegesztési állapot választás

Kenőanyagok
•
•
•

Kinematikus viszkozitás
Lobbanáspont (T. lpzt)
Viszkozitás index

Tribológia
•
•
•

Küszöbnyomás
Súlyveszteség
Súrlódási együttható 

Méretek
•
•
•

Méretek és vastagságok
Megengedhető tűrések
Előírt méretek

Bevonatok
•

•
•

Tömeg és vastagság
Keménység

Súrlódási tényező

A Total Metals és PolyPLUS anyagtulajdonság-adatbázissal együttműködve a DataPLUS 
támogatást és kiegészítést nyújt a kulcsfontosságú ipari alkalmazási döntések meghozatalánál, 
ahol is az anyagkiválasztás és felhasználás pontos és megfontolt választások alapján történhet.

Hegesztési anyag és fogyóelektróda adatok az egész világból 
Hegesztési adatok keresése, mint például a kötések mechanikai tulajdonságai, több ezer 
anyagkombináció, alapanyag tulajdonságadat, fogyóelektróda jellemzők és hivatkozások  
az összefüggő hegesztési módszerek felé.

Méret- és tűrésadatok másodpercek alatt 
A mérnökök és a beszerzés közötti különbség áthidalására létrehozott, az anyag méreteket  
és tűréseket összefoglaló adatbázis, lehetővé teszi a speciális termékformák méreteinek  
és a megengedett variációinak a keresését.

Találja meg a bevonat jellemzőit a teljesítmény megértéséhez 
Bevonati jelölések százai állnak rendelkezésre méretekre és tulajdonságokra vonatkozó 
adatokkal együtt, hogy segítsenek a bevonatok kiválasztására és viselkedésére vonatkozó 
precíz döntések meghozatalában. Az egyszerű keresési felület használatával találja meg az 
Önt érdeklő méretadatokat, maximális üzemi hőmérsékletre, keménységre stb. vonatkozó 
adatokat.

Kenőanyag és tribilógia adatok több ezer anyaghoz 
Megfelelő döntést hozzon a megfelelő kenőanyag és hűtőfolyadék kiválasztását illetően, 
költségek csökkentése és optimális élettartam biztositás érdekében. A több ezer anyagra 
vonatkozó tribológiai adatokkal együtt teljesen felismerhető a felületi kölcsönhatás. 
Találjon tribológiai adatokat és surlódási és kopási tulajdonságokat több ezer nemzetközi 
anyaghoz. Segíti a megfelelő hűtő-kenő folyadék kiválszatását és szükségtelen erőforrások 
és a részleges bomlás elkerülését.
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Enviro
Kiegészítő adatmodul, amely korróziós adatokat, sugárzásra és időjárásállóságra valamint  
öregedésre vonatkozó információkat tartalmaz

A probléma
 k Kockázatok és potenciális katasztrofális  
hibák felfedezése

 k A külső hatásoknak kitett termék 
élettartamának előrejelzése 

 k A termék hasznos élettartamnak minőségi  
és teljesítménybeli növelése

 k Az innováció támogatása a teljes és alapos 
anyagválasztási döntések támogatásával

Előnyök
 k A kockázatok csökkentése és biztonság növelése

 k A termék élettartama során felmerülő anyaghiba nagyobb mértékű 
megelőzése

 k A kulcsfontosságú tervezési és anyagválasztási döntések megismerése

Az Enviro a kiegeszítő adat modul ami a korróziós adatokat, besugárzásra, 
időjárásállóságra és anyag öregedésre vonatkozó információkat tartalmazza,  

fémes és nemfémes anyagokhoz

A megoldás
 Az Enviro négy adatkészletre összpontosít, amelyek még szélesebb 

és mélyebb betekintés nyújtanak a Total Materia integrált 
platformján már található információkhoz

 Az Enviro a kulcsfontosságú információ forrás a korrózió, az 
időjárásállóság, a besugárzás és a különböző öregedési hatásokra 
vonatkozóan. Ez mind a minőséges és a hosszú élettartamú 
termékek tervezését, gyártását és értékesítését segít

Korrózió Időjárásállóság Öregedés Besugárzás

Kiegészítő adatmodul, amely korróziós adatokat, sugárzásra és időjárásállóságra valamint  
öregedésre vonatkozó információkat tartalmaz
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Kiegészítő adatmodul, amely korróziós adatokat, sugárzásra és időjárásállóságra valamint  
öregedésre vonatkozó információkat tartalmaz

Besugárzás

Expoziciós idő
Sugárzás adagolás
Dagadás, kuszás, törékenység

Öregedés

Idő-Hőmerséklet (t-T)
Folyadék öregedés
UV öregedés

Időjárásállóság
Napsugárzás
Szennyező környezet
Nedvesség jelenléte

Korrózió
Több ezer közeg
Hőmérs. kapcsolodó adatok
PREN, ütés, ellenállás

Az Enviro az alap adatbázisokkal, a Total Metals-szal és a PolyPLUS-szal, segíti az anyag 
alkalmazással kapcsolatos döntéseket annak köszönhetően hogy megértést  

nyújt anyag viselkedéshez különböző hatások alatt.

Időjárásállóságra és környezeti hatásokra vonatkozó információ 
Általában a polimerekhez kapcsolódó időjárásállósági adatok amelyek fontos információkat 
tartalmaznak a napenergia, a nedvesség, a hő, a szennyező anyagok, a sós víz és mikrobiális 
bontásra vonatkozóan. Segít megoldani a legfontosabb anyag integritás problémákat, a 
kémiai folyamatok változásának elkerülését és az anyag tulajdonságok gyengülés elkerülés 
mellett az esztétikai problémákat is, például a színezést.

Az öregedés hatásai és kapcsolodó adatok 
Az öregedésre (időre) vonatkozó információk egy vagy több tényező kombinációjával,  
amelyek az anyag integritás általános romlásához vezetnek így komoly hatással lehetnek  
az anyagok hosszú távú alkalmazására. Tartalmazza a további tényezőket a  különböző  
termikus, kémiai és időjárási hatások alatt.

Az irradiácó hatása az anyag viselkedésre 
A nukleáris ipar kulcsadatbázisa. A besugárzási adatok egyértelmű kapcsolatot biztosítanak 
az expozíciós idő, a sugárzás dózis és az anyag tulajdonságokra gyakorolt   hatások között. A 
besugárzás potenciális katasztrófát és meghibásodásokat okozhat az exponált anyagokon, 
duzzadást, kúszást és általános károsodásokat is.

Anyagok ezreinek korróziós adatai 
Találja meg anyagok korróziósebességét és korrózióval szembeni ellenállását különféle 
közegekben és hőmérsékleti feltételek esetén. A korróziós adatok a közegre, a 
hőmérsékletre, a kitettség időtartamára és a korrózió típusára vonatkozóan a mechanikai 
és fizikai tulajdonságokkal együtt könnyedén áttekinthetőek, így egységes platformot 
biztosítanak az anyagkiválasztásnál.
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Compliance
Anyagok és szubsztánciák globális szabályozása

A probléma
 k Nem megfelelőség miatti kizárás a piacról  
és büntetések

 k A különböző országok és régiók összetett  
és diverzifikált szabályai megfejtése

 k A folyamatosan változó szabályok és előírások 
naprakészen tartása

 k Hatalmas idő és erőfeszítés az információk 
összegyűjtéséhez és alkalmazásához

Előnyök
 k Kockázatok csökkentése üzlet védelem céljából

 k Új dimenzió hozzáadása az anyagválasztás folyamatokhoz

 k Jelentős időmegtakarítás a megfelelőségi elemzésben és az értekelésben

A Compliance modul egy forrásként információkat szolgál a szubsztánciák  
és anyagok globális szabályairól

A megoldás
 A Compliance modul globális áttekintést nyújt a szubsztanciák és 

anyagok naprakész szabályaira. Ezzel lehetővé tészi vállalkozások 
számára hogy lépést tartsanak a vállalatokra vonatkozó egyre 
növekvő elvárásokkal és hogy megfeleljenek a termékeikkel, 
összetevőikkel és  
az általuk használt anyagokkal kapcsolatos jogi elvárásoknak.

 A Compliance segít számos összetett feladatban, mint például egy 
új termék tervezése és elindítása, egy meglévő portfólió átalakítása, 
szabályozási irányelvek betartása, illetve az eladó jóváhagyása,  
az anyagok ellenőrzése, stb

Kémiai jegyzék A veszély  
azonosítása

Szállításra  
vonatkozó szabályokSzubsztáncia
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Anyagok és szubsztánciák globális szabályozása

Kémiai jegyzék

- REACH rendeletek
- Különleges EU  előírások
- Nemzetközi 
  Jegyzékek
- Szövetségi és 
  állami előirások 

Szállitásra 
vonatkozó szabályok

A veszély azonosítása Szubsztáncia

Compliance

Általános Feltételek

Total Metals

PolyPLUS

- Globálisan 
  Harmonizált 
  Rendszer (GHS)
- Osztályozás, 
  címkézés és csomagolás
- OSHA HCS 

- RoHS
-Biokompatibilitás 
- Élelmiszerekkel való 
  érintkezés
- Mikrobiológiai ellenállás

- CAS/EC/MITI számok
- Anyagazonoosítás
- Veszélyes Anyagazonosítás 
- Jegyzék

- UN azonosító 
  számok
- Szállítási 
  veszélyességi osztályok
- Környezeti veszély

Tartalmazza a leltár listákat, a veszélyes anyagok azonosítását, a szállítási feltételekre 
vonakozó információkat és több ezer anyagra vonatkozó nemzetközi előírásokat, mint 
például a REACH és a RoHS, az USA, Japán, Kína és Oroszország nemzeti előirásokat 

valamint a speciális előírásokat, például az élelmiszeriparra, víz és szennyvízelvezetésre 
vonatkozóan. Minden egy helyen és kereshető anyagjellemzőkkel.

A nemzetközi szálitási láncra vonatkozó anyag-alkalmazások rövid 
értékelése 
A nemzetközi és nemzeti előírások lefedettségének köszönhetően Compliance lehetővé teszi 
a globálisan létrehozott termék gyors felmérését, amely például az Egyesült Államokban 
tervezett, Japánból származó, Kínában gyártott, helyi alapanyagok és anyagok felhasználásával 
előállított komponensekkel ami végül EU-ba lehet szállítani.

Külföldi központú vállalatok, naprakész megfelelésre vonatkozó  
információ 
Az új anyag fogalmi tervezésben való értekelésékor, a meglévő termék anyagszámla  
felülvizsgálatakor, új komponens labaratóriumi teszteléskor, megfelelő ipari  
dokumentumok összeálitásákor vagy akár egy új beszállító értékelésékor a Compliance  
modul gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a központosított, egységes és naprakész  
információkhoz és kiküszöböli a hibákat a munkafolyamatban.

Az integráció új színtje 
Az alap- és fejlett anyagtulajdonságok,  a megfelelőségi információk forrással ,az anyagok 
megfelelőségére vonatkozó információ és az összes kapcsolódó nemzetközi szabályozással 
kapcsolatos adatok könnyen exportálhatóak a vállalat informatikai rendszereihez, mint például 
a Termék Életciklus Menedzsmenthez és Vállalati Erőforrás Tervezéshez ami nagy megtakaritást  
és jó információ áramlást biztosít.
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Ismeretlen anyagminőségek azonnali azonosítása

1 2 3
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A Total Materia tulajdonság-algoritmusa 
másodpercek alatt megtalálja az azonos 

anyagminőségeket

A Total Materia tulajdonság-algoritmusa 
másodpercek alatt megtalálja az azonos 

anyagminőségeket

Ahogyan megkapta az analitikai 
eszközből, a teszteredményekből 

vagy dokumentációból

Anyagminőségek, 
tulajdonságok és egyebek 

áttekintése

Azonnal megkapja  
az eredményt

Adja meg az ismeretlen anyag 
vegyi összetételét

LÉPÉS LÉPÉS LÉPÉS

Hihetetlen idő- és költségmegtakarítás a villámgyors anyagazonosításnak köszönhetően;  
a vállalkozás minőségét mutató funkciók javulása - a beszállítók minőségének ellenőrzésétől  

az anyagvizsgálatig; szakértő érvelés segíti Önt, a helyes és gyors döntéshozatalban.

A SmartComp, a Total Materia kiegészítő modulja a fémek intelligens beazonosítását teszi lehetővé  
a spektrométerből vagy más elemzésekből nyert vegyi összetétel adatokra alapozva. 

SmartComp
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Részletes
anyagtulajdonságok

Anyagok
kereszthivatkozásai

Vegyelemzés

Total Metals

Lehetséges egyezések
listája

Szakértő érvelés
modul

Ismeretlen anyagminőségek azonnali azonosítása

A SmartComp, a Total Materia kiegészítő modulja a fémek intelligens 
beazonosítását teszi lehetővé a spektrométerből vagy más elemzésekből 

nyert vegyi összetétel adatokra alapozva. 

SZABADALMAZTATOTT TECHNOLÓGIÁN ALAPULÓ SZAKÉRTELEM 
A SmartComp fejlesztésénél az volt a cél, hogy szakértő módon “gondolkodjon” - így a 
rengeteg időt igénylő manuális keresés feladatát másodpercek alatt elvégzi. A SmartComp 
védett algoritmusa biztosítja azt, hogy az azonosítási folyamat ne rekedjen meg a problémás 
nyomelemek, szennyeződések és makro- és mikroelemek miatt, valamint azt, hogy a keresés 
a felhasználó szempontjából legfontosabb elemekre fókuszáljon.

A HÁTTERET A VILÁG LEGNAGYOBB FÉMES ADATBÁZISA JELENTI 
Még a legjobb szakértő sem tehet sokat, ha nem rendelkezik olyan, tekintélyes méretű 
információtárral, amelyben adatok után kutathat és összehasonlításokat végezhet.  
A SmartCompot ezért integráltuk a Total Materia adatbázissal, ezáltal lehetővé téve, hogy 
a megadott vegyi elemzés összehasonlító legyen a  több mint 350 000 anyagra vonatkozó 
vegyi összetétel adatokkal, így Ön könnyedén rátalálhat a  megfelelő anyagokra.

FEJLETT AZONOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 
A normál azonosítási eljárás mellett, a haladó felhasználóknak szánt Szakértő módban 
lehetőség van arra is, hogy egyedileg beállítsuk valamennyi ötvözőelem relatív fontosságát, 
így Ön megtalálhatja az adott specifikus problémának leginkább megfelelő egyező 
ötvözeteket. Egy másik modul, a Referencia anyagok a spektrométerek kalibrálásához 
szükséges anyagok megtalálását könnyíti meg.

AZ AZONOSÍTÁSON TÚL 
Az anyagok azonosítása csupán az egyik része a történetnek. A Total Materia segítségével 
Ön nemcsak az egyező anyagminőségek találati listájához, de az anyagok tulajdonságaihoz is 
hozzáférhet. Így sokkal aprólékosabb összehasonlító vizsgálatokra nyílik lehetőség a szóba 
jöhető anyagokat és tulajdonságaikat illetően. Lehetőség van az anyagok egymás melletti 
összehasonlításra, valamint a vegyi összetétel és a mechanikai tulajdonságok kombinált  
összevetésére is a kereszthivatkozási táblázatok és a SmartCross2 modul alkalmazásával.
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Az adatforrás és a CAE szoftver közötti információtechnológiai szakadék áthidalása
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ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

A probléma
 k Speciális tulajdonságadatokhoz jutni lineáris 
és nem-lineáris CAE számítások  
elvégzéséhez, felhasználóbarát  
formátumban

 k Az adatforrásból egyéb műveletek  
(másolás-beillesztés, ismételt bevitel) nélkül  
importálni az adatokat a CAE szoftverbe

 k Megbízható információkhoz jutni az 
anyagjellemzőkről, a veszélyes és költséges 
hibák elkerülésével

 k Összetett és ismétlődő tervezési feladatok 
elvégzése a lehető leghatékonyabb módon Előnyök

 k Megszabadítjuk a gépelés monoton feladatától, így rengeteg 
időt megtakarítva Önnek

 k Az adatbeviteli/adatszerkesztési hibák kiküszöbölésével 
jelentősen nő a pontosság

 k Az adatgyűjtési munkafolyamat ésszerűbbé és  
rend-szerezettebbé válik

A megoldás
 Nagy tömegű adat eXportálása  a tervezési munka 

érdekében, a mechanikai jellemzőktől a feszültség-
alakváltozási görbékig 

 Egyszerűen 3 lépésben történhet az adatok kiválasztása, 
ellenőrzése, majd a top CAE-szoftverek egyikébe való 
importálása

 Gyors és pontos adatátvitel. Nincs szükség külön 
adatbevitelre, gépelésre

Az eXporter modult azért hoztuk létre, hogy összeköttetést teremtsünk az adatforrások és  
a CAE (Computer-Aided Engineering - számítógéppel segített mérnöki munka) szoftverek között.

eXporter
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Az adatforrás és a CAE szoftver közötti információtechnológiai szakadék áthidalása

Mechanikai tulajdonságok

Fizikai tulajdonságok

Feszültség-alakváltozás

Fáradási adatok

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Anyagjellemzők
kiválasztása

1. lépés

Formátum
kiválasztása

2. lépés

CAE szoftverbe
exportálás

3. lépés

Mechanikai tulajdonságok

Fizikai tulajdonságok

Fontos megjegyzés: Egy licenc maximum 100 adatsor exportját teszi lehetővé az előfizetés időtartama alatt.  
Az összes korábbi export bármikor rendelkezésre áll és korlátlan számú alkalommal felhasználható az előfizetés ideje alatt.

Ez a megoldás az Ön számára, akár közvetlenül a CAE szoftverben, akár 
egyszerűen egy excel vagy .xml file-ban szeretné viszontlátni a Total Materia 

adatait. Az eXporter varázslója három egyszerű lépésben, másodpercek 
alatt megoldja az adatok többféle formátumba történő exportálását.

ADATEXPORT A LEGÁTFOGÓBB FORRÁSBÓL 
A Total Materia a világ legnagyobb anyagtulajdonság adatbázisa. Az eXporter modullal adatokat 
jelölhet ki a több mint 450 000 anyagot és több mint 20 millió tulajdonság-rekordot tartalmazó 
adatbázisban, amelyeket aztán exportálhat és felhasználhat a tervezési folyamat következő 
fázisában.

A CAE SZOFTVERFORMÁTUMOK SZÉLES VÁLASZTÉKA 
Az eXporter segítségével speciális számítási feladatok nehezen fellelhető anyagtulajdonságait 
(mechanikai és fizikai tulajdonságok, ciklikus fáradási adatok stb.) exportálhatjuk többféle CAE 
szoftverek által felhasználható formátumba. Legyen szó .xml vagy egyszerű .xls formátumról, 
az eXporter jelenti az egyszerű, gyors összeköttetést az adatforrás és a szoftver között.

A TOTAL MATERIA MODULOK ZÖKKENŐMENTES INTEGRÁLÁSA 
Az eXporter lehetőségeit maximalizálva a teljes Total Metals és Extended Range adatbázisban 
kereshetünk az érdeklődésünkre számot tartó anyagjellemzőkre. A legnagyobb nemzetközi 
kereszthivatkozási táblázatokhoz és összehasonlító funkciókhoz való hozzáféréssel a Total 
Materia teljes fegyvertára kiaknázható, biztosítva, hogy az exportálásra kijelölt adatok mögött 
átgondolt és azonosítható döntések rejlenek.



A V IL ÁG LEG ÁTF OGÓBB A N YAGMINŐSÉG - A DATBÁ ZIS A A KÖV E TK E ZŐK E T TA RTA LM A Z Z A

A szabványok és anyagminőségek változásainak nyomon követhetősége

www.totalmateria.com

A Tracker havi értesítési szolgáltatásával nem csak a fontos szabvány- 
és anyagminőség-változásokról értesülhetünk, de pontos információt 

kapunk arról, hogy mi változott az anyagminőséggel kapcsolatban, legyen 
szó akár az alaptulajdonság-adatok változásáról vagy akár teljesen új 

adatsorok bekerüléséről az adatbázisba.

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

A Total Materia
havi frissítései

Anyagminőség 
frissítések

Szabványverziók 
frissítése

Új vagy frissített 
anyagtulajdonságok

Gyártói információk 
frissítése

Kedvencek nyomon 
követése

Anyagminőségek Kedvencek monitorozásaGyártókSzabványrendszerek

A probléma
 k Annak biztosítása, hogy Ön a lehető 
legfrissebb információt használhassa  
a munkájában

 k A vállalkozás más osztályai számára 
is elérhetőek legyenek a megbízható, 
pontos és nyomon követhető 
információk

 k Naprakész tudással rendelkezni az 
anyagminőségeket, szabványokat és 
előírás-változásokat illetően

 k Hozzájárulni a vállalatnak az  
információ-felhasználásra,  
konfiguráció-menedzsmentre és 
általános folyamat-minőségre vonatkozó, 
már bevált gyakorlatához

A megoldás
 Annak biztosítása, hogy a használt adat aktuális, így a lehető 

legmegbízhatóbb

 Lássa pontosan, mi és mikor változott az adatbankban -  
a szabványoktól a gyártói specifikációkig

 A Kedvencek és változásaik nyomon követése a speciális 
mérnöki igényeknek megfelelően

Előnyök
 k Biztos lehet abban, hogy nagyon pontos és naprakész információt 
használ

 k A szabványokhoz való hozzájutás felesleges költségei elkerülhetőek

 k Hozzájárul a kiváló üzletmenethez az információszerzési 
munkafolyamat optimalizálásával

Napjainkban egyre gyorsabban változnak a nemzetközi szabványok és gyártói specifikációk.  
Ilyen körülmények között óriási feladat az anyagtulajdonságok nyomon követése.  

A Total Materia válasza erre a kihívásra a Tracker.

Tracker
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Fémbeszállítók listája és keresőmotor

Alternatív
beszállítók

Közvetlen
beszállítók

Szabványok
Szabványszámok

Acél csoport
Szállítási forma

Hőkezelés
Alternatív
anyagok

Mechanikai
tulajdonságok

Hasonlóság

Vegyi 
összetétel

Kereszthivatkozások

Total Metals

2

1

A keresett anyagminőségek és azok beszállítói közötti kapcsolat 
definiálásával a Suppliers segíti a hatékony kommunikációt és  

a beszerzési folyamat kiinduló lépése lehet.

Alternatív beszállítókKözvetlen beszállítók Kereszthivatkozások

A probléma
 k Megtalálni a  megfelelő beszállítókat a 
kiválasztott anyagok körére

 k Az árak változékonyságára és a szállítási 
határidők folyamatos rövidülésére 
megoldást találni az alacsonyabb 
árszínvonalú országokban történő 
beszerzési lehetőségek felkutatásával

 k A globális beszerzési tevékenység 
támogatása: beszállítók felkutatása 
különböző országokból

 k Javuló kommunikáció a tervezés, a beszerzés 
és gyártás között

A Total Metals alapra épülő Suppliers modul lehetővé teszi,  
hogy adott anyagok beszállítóit keressük - szerte a világon. 

Előnyök
 k Új lehetőségek, hogy lefaragjuk az alapanyag-beszerzési költségeket

 k Közelebb hozza egymáshoz a mérnöki tervezést és a beszerzést

 k Az alapanyagokhoz beszállítókat kapcsol, hogy elkerülhetőek 
legyenek a döntéshozatali folyamat költséges hibái 

A megoldás
 Felbecsülhetetlen értékű eszköz a mérnökök, a beszerzés 

és a gyártás közötti kommunikációban

 A nemzetközi kereszthivatkozási tábláknak köszönhetően 
globálisan bonyolítható lesz  a beszerzés

 A Total Materia csomagjainak részeként gombnyomásra 
elérhetőek az alternatív beszállítók

Suppliers
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Új anyagminőség-platform a jobb termelékenység és nagyobb pontosság érdekében

Az Ön adatai +            Total Materia =             Total Materia Integrator

A probléma
 k Többszörözött, rendezetlen és 

szétszórt adatforrások kezelése
 k Pontos anyaginformációk létrehozása, 

amely könnyen elérhető a teljes 
szervezeten belül

 k A változások követhetőségének 
és az adatok pontosságának és 
naprakészségének biztosítása

 k Lépést tartani az anyagszabványok 
egyre nagyobb ütemben növekvő 
mértékű változásaival

A megoldás
 Egyszerűen és könnyen használható, mégis 

nagy teljesítményű webes alkalmazás anyagok, 
anyagtulajdonságok és az ehhez kapcsolódó információik 
tárolására és kezelésére  

 Az összes változás teljes nyomon követhetősége
 A felhasználó által meghatározott anyagtulajdonságok, 

adatsorok és dokumentumok hozzáadásának a lehetősége
 Másodpercek alatt speciális anyagtulajdonságok 

keresése, anyagok  és adatsorok összehasonlítása, adatok 
exportálása és még sok minden más ...

Total Materia Integrator egy új szoftver, amellyel létrehozhat egy saját  
anyaginformációs adatbázist, legyen szó belső szabványok és előírások,  

vizsgálati eredmények vagy külső adatforrások tárolásáról.

Előnyök

Egyszerű: Testre szabható csomagok, 
online vagy telepített használat

Gyors: Azonnal alkalmazható, a 
hozzáférés néhány órán belül elérhető

Naprakész: Új funkciók és 
adatfrissítések minden hónapban 

Könnyen használható: A keresés 
a Total Materia hagyományos 
felhasználói felületén keresztül történik

Robosztus: A Total Materia 
adatbázissal kombinált 
felbecsülhetetlen adatkezelési eszköz

Megfizethető: Az ár a konkurens 
megoldások töredéke

www.totalmateria.com



FELÜLMÚLHATATLAN ÁR-TELJESÍTMÉNY ARÁNY 
Az Integrator egyszerűen és könnyen használható felhasználói felületet biztosít, amellyel 
többféle anyagtulajdonság, diagram és görbe rögzíthető a saját adatbázisban, sőt, akár saját 
adatsorok és dokumentumok is! A példátlanul könnyű telepíthetőség, az óriási és azonnali 
nyereség a termelékenység és a pontosság tekintetében, valamint a világszínvonalú szakmai 
támogatás együtt páratlan ár-érték arányt jelent.

A VILÁG LEGNAGYOBB ANYAGADATBÁZISÁVAL VALÓ INTEGRÁCIÓ EREJE  
A Total Materia adatbázisával együtt az Integrator több mint 450 000 anyag adataihoz 
biztosít hozzáférést a teljes Total Materia alapfunkciókkal, mint pl. az összetett keresés,  az 
anyagok és adatsorok összehasonlítása, az adatok exportálása különböző formátumokba 
(ezen belül is CAE szoftverekbe) stb. - és mindez másodpercek alatt elérhető!

     SAJÁT CÉG
ES AD

ATBÁZIS

Export

Összehasonlítás

PDF

Diagramok

Total Materia Integrator

PolyPLUS

SmartComp

Extended Range

eXporter
Tracker

Suppliers

Total Materia Database

Összetételi adatok

Mechanikai tulajdonságok

Fizikai tulajdonságok

Hővezetési tulajdonságok

Feszültség-alakváltozási 
diagramok

Gyártási információk

Materia 

Total 
ViewerAnyagok

 szerkesztése
Új anyagok 
hozzáadása

Dokumentumok 
csatolása

Tulajdonságok
 meghatározása

Források 
meghatározása

Creator

DataPLUS

A Total Materia adatbázissal együtt az Integrator egy robosztus mégis könnyen 
telepíthető alapot nyújt a jobb mérnöki döntések meghozatalához,  

valamint időmegtakarítást és nagyobb megbízhatóságot eredményez.

Azonnal add hozzá az Integratort a jelenlegi csomaghoz!
Contact us to arrange a demo or for more info

www.totalmateria.com

A világ legátfogóbb anyagminőség-adatbázisa



Többfelhasználós liszenszek:  
Hálózati és nagyvállalati változatok

Ossza meg kollégáival a Total Materia adatbázis 
nyújtotta információkat és előnyöket szerver-alapú 
hozzáféréssel. A belső hálózaton keresztül Ön és 
munkatársai igény szerint bármikor hozzáférhetnek 
az adatbázishoz.

A többfelhasználós megoldások korábban soha nem 
tapasztalt flexibilitást nyújtanak. Válassza az Önnek 
legmegfelelőbb liszenszelési módot:

Hálózat: Számos kiszolgálóalapú licencelési 
lehetőség, amely jelszómentes kényelmet és 
megosztott hozzáférést biztosít a középméretű és 
nagyobb szervezetek számára.

Vállalati: Szerver alapú licenc, korlátlan hozzáférés a 
teljes szervezet számára. Tökéletes ár / teljesítmény 
arány a nagyvállalatok és a központosított 
erőforrásközpontok számára.

A többfelhasználós megoldások előnyei

 
Kulcsrakész megoldás, karbantartás nélkül: 
Nincs szükség semmilyen szoftver telepítésére, 
letöltésére és karbantartására sem a szerveren, sem 
a kliensgépeken.

Mindig naprakész: Felhasználói mindig a legújabb és 
legfrissebb adatbázissal dolgozhatnak.

Gyors és könnyű hozzáférés az adatbázishoz és 
annak tartalmához: A felhasználóknak nem kell 
felhasználónevekkel és jelszókkal bajlódniuk.

Kivételesen gazdaságos: Ez a 
legköltséghatékonyabb megoldás, ha több 
személynek kell hozzáférést biztosítani az 
adatbázishoz. Egyszerre többen használhatják a 
programot, bármikor, amikor szükségük van rá.

Csoportos használat

A Total Metals webes változatának többfelhasználós liszensz a legkényelmesebb és 
leggazdaságosabb megoldás kisebb és nagyobb csoportok, irodák és vállalatok számára.

Felhasználói szerver

Felhasználói szerver

Munkaállomás

Total Materia 
Webszerver

Ár

A többfelhasználós árképzés azon felhasználók és helyek számán alapul, amelyek hozzáférést biztosítanak a 
Total Materia számára, és költséghatékony megoldást kínálnak. 

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

Az első fémes adatbázis 1993-ban lett kifejlesztve

Új funkcionális modulok 
(eXporter, Tracker) bevezetése

Az első partnerkapcsolat 
CAE beszállítóval

Total Materia Integrator – 
Saját vállalati adatbázis integrálva 
a Total Materia adatokkal

DataPLUS: hegesztési adatokat, 
anyagméreteket, tribológiai adatokat, 
valamint bevonatokra és kenőanyagokra 
vonatkozó információkat tartalmaz

59%-os üzleti növekedés 2013-ban
Új márkanevünk bevezetése a KEY to METALS, Total Materia lett

Az első acél online 
adatbázis

Az első olyan szolgáltató ezen 
a területen, amelyik kettős 
tanúsítással rendelkezik 
(minőségirányítás és 
információbiztonsági tanúsítvány)

Nemfémes modulunk, a PolyPLUS 
elérhető minden felhasználó számára

Az első három OEM partnerkapcsolat 
a vezető spektrométer gyártókkal

Extended Range bevezetése 
a tervezői szakma számára

A SmartComp kifejlesztése 
a fémek beazonosítására

2016 2017 2018

Enviro: kiegészítő adatmodul, amely korróziós adatokat, 
sugárzásra és időjárásállóságra valamint öregedésre 
vonatkozó információkat tartalmaz

Compliance: anyagok és szubsztáciák 
globális szabályozása

Rólunk

A Key to Metals AG magántulajdonban lévő, svájci székhelyű vállalat, amely a 
Total Materia adatbázisok és az azokhoz kapcsolódó szoftverek fejlesztésével, 

ügyfelekre szabott projektekkel és OEM megoldásokkal foglalkozik.

K Ü L D E T É S

Tovább javítani vezető pozíciónkat az anyagtulajdonság-információk piacán. 

J Ö V Ő K É P

A Total Materia maradjon a mérnöki szakma elsőszámú és kompakt (mindent egy helyen 
tartalmazó) információforrása anyagminőség-adatokra vonatkozó igény felmerülésekor.

A L A P É R T É K E I N K

   Helyi partnerek által világszerte elérhető szolgáltatás

   Nagy energiákat fektetünk a termékek és az ügyfélszolgálat fejlesztésébe

   Technológiai vezető szerep a termékek fejlesztésébe történő folyamatos befektetéseknek 
köszönhető innováción keresztül 
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