‘s Werelds Meest Uitgebreide
Materiaal Database

De ultieme alles-in-één oplossing en eerste keus van ingenieurs wereldwijd

Inhoud
Meer dan 20 miljoen eigenschappen records van over 450.000
metallische en niet-metallische materialen in 26 talen

Eigenschappen van 450.000+ materialen
3.000+ Bronnen voor geavanceerde data
Metalen, polymeren, keramieken, composieten
150.000+ Trek-rek diagrammen
74 Norm ontwikkelingsorganisaties
35.000+ Materialen met cyclische eigenschappen
Internationale Cross-Referentie tabellen
Eigendomsschattingen en interpolatie
Chemische samenstelling
Data export naar CAE software
Mechanische en fysische eigenschappen
Identificatie van onbekende materialen
Meervoudige mateiraalvergelijkingsmogelijkheden
Het vervolgen van norm en materiaal updates

www.totalmateria.com

Componenten
Data en functionaliteitsmodules die het mogelijk maken om alles
uit één oplossing te halen

Extended Range
PolyPLUS

SmartComp

DataPLUS

Enviro

Total Metals

eXporter

Compliance

Suppliers
Tracker

Total Metals is bij verre de grootste database voor metalen en
hun eigenschappen en is the kern van het gehele Total Materia
productaanbod en fungeert als de poort voor een ongeëvenaarde
collectie van datasets en modules die de globale community dient.

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 is ‘s werelds meest uitgebreide materiaal database
die een snelle toegang biedt tot meer dan 450.000 eigenschappen
van metalen, polymeren, keramieken en composieten.

20M property records
450K materials
74 countries/standards

Eigenschappen van 450.000+ Materialen

Eigenschappenschatting en interpolatie

3.000+ bronnen voor geavanceerde data

Chemische compositie

Metalen, Polymeren, Keramieken, Composieten

Data export naar CAE software

150.000+ Stress-strain curven

Mechanische en fysische eigenschappen

74 Standard Development Organizations

Identificatie naar onbekende materialen

35.000+ Materialen met cyclishce eigenschappen

Meerdere materiaal vergelijksopties

Internationale Cross-Referentie tabellen

Norm en materiaal update tracking

www.totalmateria.com

Ultieme één-stop plaats voor al uw materiaaldata

Van consultants, kleine en middel grote bedrijven tot aan multinationals,
Total Materia heeft een pakket voor ieders behoeften.

Componenten

PRODUCT EDITIES

Volledige Total Materia database die van alle metaallegeringen de
eigenschappen uit 74 normen/landen haalt en dat met meer dan 20.000.000
eigenschapsrecords van meer dan 450.000 legeringen - staal, ijzer, aluminium,
titanium, koper, magnesium, tin, zink, nikkel kobalt en nog veel meer.

WEB EDITIE

Total Metals

‘s Werelds meest uitgebreide metaaldatabase

PolyPLUS

Eigenschappen voor duizenden niet-metalen

Extended Range

Ongeëvenaarde materiaaleigenschappen resource voor geavanceerde berekeningen

DataPLUS

Materiaalinformatie voor lassen, smeermiddelen, tribologie, afmetingen en coatings

Enviro

Aanvullend datamodule met informatie over corrosiegegevens, bestraling, verwering
en veroudering

Compliance

Globale regelgevingsmodule voor materialen en stoﬀen

Suppliers

Materiaalgids en zoekmachine

SmartComp

Onmiddelijke onbekende materiaalindentiﬁcatie

eXporter

Het overbruggen van de kloof tussen de gegevensbron en CAE software

Tracker

Traceerbaarheid van norm en materiaalupdates

Product pakketten
Total Materia biedt een reeks van
nieuwe pakketten aan die zorgvuldig
zijn samengestelt om in al uw materiaal
behoeften te voorzien.

Total Materia kan worden geraadpleegd
via een scala van productopties,
waaronder een single user desktop
editie, flexibele web-abonnementen
voor individuele gebruikers, voor
meergebruiker set-ups voor kleine en
grote bedrijven, en zakelijke oplossingen
voor internationale bedrijven.

PAKKETTEN

COMPONENTEN

TOTAL
METALS

POLYPLUS

EXTENDED
RANGE

EXPORTER DATAPLUS

ENVIRO

SMART
COMP

ESSENTIALS BASIC
ESSENTIALS PREMIUM
ESSENTIALS ULTRA
INSPECT BASIC
INSPECT PREMIUM
INSPECT ULTRA
DESIGN BASIC
DESIGN PREMIUM
DESIGN ULTRA
POWERPACK BASIC
POWERPACK PREMIUM
POWERPACK ULTRA
VOEG DE COMPLIANCE-MODULE TOE MET ELKE PREMIUM- OF ULTRA-NETWERK-EDITIE!
Compliance is niet beschikbaar met de Basic of Single User opties

www.totalmateria.com

TRACKER

SUPPLIERS
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Total Metals
‘s Werelds meest uitgebreide metaaldatabase

15 miljoen eigenschappen records

350.000+ materialen

74 landen/normen

Total Metals is veruit de grootste database ter wereld voor metaaleigenschappen
en zit in de kern van het Total Materia productaanbod die als gateway voor een
ongeëvenaarde collectie van datasets en modules

De Uitdaging
k Het vinden van equivalenten van

buitenlandse materialen en vergelijken
van alternatieven naast elkaar

k Zoeken naar materialen wereldwijd door
specifieke chemische samenstelling of
mechanische eigenschappen

k Het ontcijferen van materiaal

specificaties en het vinden van het juiste
type voor een specifieke toepassing

k Het vinden van nauwkeurig traceerbare
en betrouwbare mechanische, fysische
en andere eigenschappen voor
verschillende omstandigheden en
temperaturen

De Oplossing
De grootste collectie metaaleigenschappen beschikbaar basis en
complexere engineering activiteiten
Internationale vergelijkstabellen van 74 landen maken de ultieme
assistant bij het identificeren naar vergelijkbare materialen
Standaard data aangevuld met duizenden proprietary materialen
en andere bronnen bieden de complete oplossing

De Voordelen
k Ongelooflijke tijdwinst
k Grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
k Gemeenschappelijk platform voor herhaalbare resultaten door
de gehele organisatie

www.totalmateria.com

‘s Werelds meest uitgebreide metaaldatabase
Gericht op het leveren van standaard metaaleigenschappen,
Total Metals biedt u maar liefst 15.000.000 eigendoms records voor
meer dan 350.000 materialen uit 74 landen / normen.

350.000
materialen
74 landen/normen

Normen

Gegevenssamenstelling
Mechanische eigenschappen
Fysische eigenschappen

Proprietary data sheets

Warmtebehandeling
Magnetische eigenschappen

Experimentele data

Bewerkbaarheidsdata

Technische catalogus

Cross-references

Metallograﬁe beelden

Vergelijken

DE GOOTSTE TOP KWALITEIT DATABASE

Van chemische samenstelling, vergelijkstabellen, mechanische en fysische eigenschappen
bij kamertemperatuur, verhoogde en temperaturen onder nul, voor extra informatie zoals
een warmtebehandelingsdiagrammen, metallografie en bewerkbaarheid. Total Metals biedt
u de hoogste kwaliteit en de betrouwbaarheid van de enige gecertificeerde database van
haar soort in de industrie.

DE SNELSTE EN MEEST STERKE MATERIAALVERGELIJKING

De meest uitgebreide vergelijkstabellen met meer dan 15 miljoen records voor
gelijkwaardige materialen wereldwijd, gesystematiseerd met behulp van een eigen indeling
van de gelijkenis. Bovendien maakt het gepatenteerde SmartCross2 algoritme identificatie
van onbekende equivalenten similarity samenstelling, mechanische eigenschappen of een
combinatie daavan.

ONGEËVENAARDE ONTWIKKELING & KLANTENSERVICE

Total Metals materialen en eigendommen informatie worden elke maand bijgewerkt, zodat
u up-to-date blijft van de nieuwste normen ontwikkelingen, evenals opgewaardeerd met
nieuwe datasets, nieuwe unieke algoritmen en nieuwe software functies. Alle aspecten van
Total Materia worden volledig ondersteund door een toegewijd team van specialisten met
meer dan 300 jaar gecombineerde ervaring in de industrie dat de technische ondersteuning
gratis voor alle abonnees!

www.totalmateria.com
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PolyPLUS
Eigenschappen voor duizenden niet-metalen

Polymeren

Keramiek

Composieten

Vezels

Cement

Schuimstoffen

Honigraten

Hout

PolyPLUS is de niet-metalen materiaaleigenschappen dataset voor duizenden
kunststoffen, keramieken en composieten

De Uitdaging
k Het vinden van nauwkeurige herleidbare

norm en proprietary eigenschappen voor
polymeren, composieten en keramiek

k Gelijktijdige vergelijking van verschillende
soorten metalen en niet-metalen
materialen en het vinden van de beste
alternatieven

k Het zoeken naar zeldzame geavanceerde
eigenschappen voor FEA / CAE
berekeningen, zoals stress-strain en
vermoeidheid gegevens

De Oplossing
Niet-metallische materiaaleigenschappen voor
tienduizenden plastics, keramieken en composieten
Bevat duizenden norm en producenten eigenschappen
Moeiteloos zoeken naar geavanceerde eigenschappen voor
niet-metalen inclusief stress-strain curven en cyclische
eigenschappen

De Voordelen
k One-stop bron voor alle materiaaleigenschappen
k Nieuwe mogelijkheden in het ontwerp door het vergelijken van
de prestaties van volledig gediversifieerde materialen

www.totalmateria.com

Eigenschappen voor duizenden niet-metalen
Geïntegreerd met de Total Metals databank die meer dan 350.000
metaallegeringen bevat, stelt PolyPLUS Total Materia in staat om te worden
gebruikt als een echte one-stop oplossing voor uw materiële behoeften.

Polymeren

Gegevenssamenstelling
Cement

Mechanische eigenschappen
Keramiek

Standaard materialen

Fysische eigenschappen
Schuimstoﬀen

Producenten Datasheets

Thermische eigenschappen
Composieten

Elektrische eigenschappen

Experimentele gegevens

Honigraten

Stress-Strain Diagrammen
Vezels

Manufacturing Information
Hout

ULTIEME ONE STOP BRON VOOR ALLE MATERIAAL EIGENSCHAPPEN

In combinatie met ‘s werelds meest uitgebreide metalen database biedt PolyPLUS alle
voordelen van de Total Metals databank voor niet-metalen, waaronder proprietary informatie
voor duizenden kunststoffen, keramieken en composieten en allemaal beschikbaar met een
klik op de knop!

GEAVANCEERDE PROPRIETARY DATA VOOR NIET-METALEN

Dit bevat een unieke collectie geavanceerde eigenschapen voor metalen, biedt Extended
Range ook een uitgebreide collectie van stress-strain curven en vermoeidheidsgegevens
voor niet-metalen.

ONGEPARALLELDE ONTWIKKELINGEN EN UPGRADES

Via onze toegewijde PolyPLUS team worden nieuwe data en functionaliteit toegevoegd
door onze maandelijkse update policy, dit betekent dat onze groeiende bibliotheek van
niet-metalen hard op weg is een onmisbaar hulpmiddel voor de engineering gemeenschap
te worden.

www.totalmateria.com
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Extended Range
Ongeëvenaarde materiaaleigenschappen resource voor geavanceerde berekeningen

Stress-Strain
Diagrammen

Vervormbaarheidscurven

Vermoeïngsdata

Kruipdata

Extended Range biedt een unieke collectie van geavanceerde materiaaleigenschappen
voor kritische ontwerpactiviteiten

De Uitdaging
k Het vinden van essentiële datasets voor

geavanceerde engineering calculaties
en computer aided engineering (CAE) en
finite element analyse (FEA) simulaties

De Oplossing
Biedt een unieke collectie geavanceerde eigenschappen
voor gebruik in kritische ontwerpactiviteiten

k Het verkrijgen van stress-strain curven

Moeiteloze efficiëntie in van zeer tijdrovende klus bij het
vinden van betrouwbare materiaaleigenschappen voor
geavanceerde berekeningen

k Het vergelijken van

Proprietary data acquisitie methodologie voor
experimentele gegevens van meer dan 3.000 referenties
en documenten

in verschillende temperaturen en
strain-rates

vermoeïngseigenschappen van
verschillende herkomsten zoals
amerikaanse, europese en aziatische
materialen

De Voordelen
k Het vermijden van dure en potentieel gevaarlijke fouten
k Het openen van nieuwe mogelijkheden van een meer
geoptimaliseerd en kosten-effectief ontwerp

k Verbetering van nauwkeurigheid en efficiëntie in de gehele
procesketen

www.totalmateria.com

Ongeëvenaarde materiaaleigenschappen resource voor geavanceerde berekeningen
Total Materia’s Extended Range dataset is een ongeparallelde
materiaaleigenschappenbron voor geavanceerde structurele en
thermische calculaties en analyses inclusief: stress-strain curven,
vervormbaarheidsdiagrammen, vermoeïngsdata en meer.

Tabellen

Proprietary
testgegevens
Technische
Research Papers
Experimentele
gegevens

Stress-Strain
Diagrammen
Vervormbaarheidscurven

Schattingen

Graﬁeken

Vermoeïngsdata
Breukmechaniek
Kruipdata

Materiaalvergelijken

Literatuurverwijzen

Export naar CAE

DUIZENDE STRESS-STRAIN CURVEN

Een unieke collectie van meer dan 150.000 stress-strain curven voor berekeningen in
het plastischebereik omvat meer dan 50.000 materialen, met verschillende warmte
behandelingen, werktemperaturen en vervormingssnelheden, van quasi-statisch tot meer dan
1.000 1/s. Zowel waar constructiespanning curven worden weergegeven, met een mogelijkheid
om curven van de door gebruiker gedefinieerde temperaturen en reksnelheden interpoleren.

GROOTSTE COLLECTIE CYCLISCHE EIGENSCHAPPEN

De grootste database van strain-life en stress-life-parameters voor meer dan 35.000 materialen,
e-N en S-N diagrammen, voor verschillende warmte behandelingen en belastingscondities.
Monotone eigenschappen zijn opgenomen ter referentie samen met statistische
vermoeidheidsparameters waar van toepassing.

PROPRIETARY METHODOLOGIE VOOR EIGENSCHAPPEN SCHATTING

Gebaseerd op Total Materia’s kruisverwijzingen tabellen en eigenschappen van gelijkwaardige
materialen, uitgebreide assortimenten leveren schattingen voor stress-strain curven voor
90.000 extra materialen en cyclische eigenschappen voor nog eens 80.000. Hoewel de
ramingen niet volledig kunnen worden vervangen door experimentele gegevens, bieden ze een
waardevol uitgangspunt voor verder onderzoek en berekeningen.

MEER GEAVANCEERDE EIGENSCHAPPEN VOOR DESIGN EN SIMULATIE

Forminglimits en high-strain curven bij een reeks van temperaturen, voor het simuleren van
smeden, tekenen en andere vormen van operaties. Breukmechanica K1C, KC, scheurgroei en
Parijs wet parameters worden gepresenteerd, met de bijbehorende grafiek van scheurgroei.
Kruip gegevens waaronder yield stress en kruipbreuksterkte bij verschillende temperaturen
met de berekening van de Larsen-Miller parameter en de resterende levensduur van het
component.

www.totalmateria.com
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DataPLUS
Materiaalinformatie voor lassen, smeermiddelen, tribologie, afmetingen en coatings

Voegen

Smeermiddelen

Tribologie

Afmetingen

Coatings

DataPLUS is een aanvullende gegevensmodule die informatie over smeermiddelen,
koelvloeistoffen, materiaalafmetingen, toleranties en coatingsgegevens verstrekt
voor duizenden metalen en niet-metalen materialen.
De uitdagingen
k Materiaal en consumables selectie voor
succesvolle lasoperaties

k Een univorme weergave van zowel
materiaaleigenschappen en dimensionale data

k Het vinden van coatings en haar
eigenschappen gerelateerd aan materialen
in één univorme platvorm

De oplossing
DataPLUS dekt een brede reeks van informatie af met haar vijf
subcategoriën door metariaalselectie te verbeteren in verschillende
processen
DataPLUS verbind naadloos de benodigde informatie zoals
chemische samenstelling, tabellen van vergelijkbare materialen,
mechanische en physieke eigenschappen, wat het makkelijker
maakt om het gehele overzicht te kunnen zien

k Communicatie tussen de engineering- en
inkoopafdeling voorkomt potentiële fouten

De voordelen
k Geeft meer inzicht in materiaal gedrag in real life voorwaarden
k Verbreedt het vinden van bulk materiaaleigenschappen
k Overbrugt de kloof tussen de processen van ontwerp en materiaal
overname/inkoop

www.totalmateria.com

Materiaalinformatie voor lassen, smeermiddelen, tribologie, afmetingen en coatings

In synergie met het primaire materiaal databases, Total Metals en PolyPLUS, ondersteunt en vult
DataPLUS belangrijke industriële toepassingaan voor door te helpen bij maken nauwkeurig en
weloverwogen beslissingen en keuzes met betrekking tot materiaalkeuze en gebruik
Voegen

•
Normen

Propriëtaire
Data Sheets

Experimentele
Data

•

•

Materiaal laseigenschappen

Consumable eigenschapsdata
Lasconditieeigenschappen

Smeermiddelen

• Kinematische viscositeit
• vlampunt
• Viscositeits index
Tribologie

• Drempel Galling Stress
• Gewichtsverlies
• Wrijvingscoëﬃciënt
Afmetingen

Technische
Catalogi

• Diameters en dikten
• Toegestane toleranties
• Gespeciﬁceerde afmetingen
Coatings

•

Massa’s en diktes

•

Hardheid
Wrijvingscoëﬃciënt

•

Lasinformatie voor globale materialen en consumables

Het vinden van lasinformatie zoals mechanische eigenschappen op het laspunt, informatie
van duizenden materiaalcombinaties, basismaterialen eigenschapsdata, consumables
karaktiristieken en referencen gerelateerd aan de lasmethodologie.

Smeermiddel en tribologische gegevens voor duizenden materialen

Neem belangrijke beslissingen over geschikte smeermiddelen en koelvloeistoffen om de
kosten te verlagen door een geoptimaliseerde levensduur van onderdelen te garanderen.
In combinatie met tribologische gegevens voor duizenden materialen kan een volledig
beeld van interactie met het oppervlak worden ontdekt. Zoek tribologische gegevens om de
wrijving en het daaropvolgende slijtagepotentieel voor duizenden internationale materialen
te begrijpen en om onnodige stroomuitval en afbraak van onderdelen te voorkomen door de
juiste selectie van smeermiddel en koelmiddel.

Vind afmetingen en toleranties in een paar seconden

Een must have om de kloof tussen techniek en inkoop te overbruggen, met de afmetingen
en toleranties dataset kunt u informatie met betrekking tot specifieke materialen
productvormen metingen en hun toegestane afwijkingen vinden.

Zoeken naar coatings informatie voor het begrijpen van prestaties

Honderden coating benamingen verkrijgbaar met dimensionale gegevens en eigenschaps
gegevens om te helpen bij het nemen van accurate beslissingen met betrekking tot coating
selectie en prestaties. Met behulp van de eenvoudige zoekinterface, vind eigenschappen
zoals afmetingen, maximale bedrijfstemperatuur, hardheid en nog veel meer.

www.totalmateria.com
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Enviro
Aanvullend datamodule met informatie over corrosiegegevens, bestraling, verwering en veroudering

corrosie

weersbestendigheid

Veroudering

bestraling

Enviro is een extra datamodule die informatie over corrosiegegevens, bestraling, verwering
en veroudering verschaft voor duizenden metalen en niet-metalen materialen
De uitdagingen
k Risico’s en potentieel catastrofaal falen
bij exploitatie

k Het voorspellen van de levensduur van
het product onder een reeks invloeden
die voortkomen uit externe effecten

k Steeds meer toenemende kwaliteit en
prestatie uitdagingen tijdens de levensduur
van het product

De oplossing
Enviro richt zich op vier aanvullende datasets die de informatie
binnen het volledig geïntegreerde platform van Total Materia nog
meer breedte en diepte bieden
Met betrekking tot corrosie, weersinvloeden, bestraling en
verschillende soorten verouderingseffecten, biedt Enviro een
belangrijke informatiebron voor het ontwerpen, produceren en
verkopen van producten van hogere kwaliteit en een langere
levensduur op de markt

k Ondersteunen van innovatie door volledige
en grondige beslissingen te nemen
over materiaalkeuze

De voordelen
k Risico’s verminderen en de veiligheid bij exploitatie vergroten
k Hogere mate van preventie van materiaaldefecten gedurende de
levensduur van het product

k Meer kennis voor belangrijke ontwerp- en beslissingen over materiaalkeuze
www.totalmateria.com

Aanvullend datamodule met informatie over corrosiegegevens, bestraling, verwering en veroudering

In synergie met de belangrijkste materiaalmodules “Total Metals en PolyPLUS”, helpt Enviro bij
het nemen van beslissingen over materiële toepassingen, door uitgebreid het gedrag van het
materiaal te begrijpen onder invloed van een reeks gevarieerde en impactvolle effecten.

corrosie

weersbestendigheid

Duizenden media
Temp-gerelateerde gegevens
PREN, putjes, weerstand

zonnestraling
Blootstelling aan vervuilende stof
Vocht aanwezigheid

Veroudering

bestraling

Tijd-temperatuur (t-T)
vloeistof afbraak
UV Veroudering eﬀecten

blootstellingstijd
stralingsdosis
zwelling, kruip, verbrossing

Corrosie data voor duizenden materialen

Vind informatie over materiaal corrosie en corrosie weerstand in uiteenlopende
omstandigheden en bij verschillende bereiken van temperaturen. Corrosie gegevens,
waaronder media, temperatuur, belichtingstijd, en het type corrosie zijn naadloos geïntegreerd
met mechanische en fysieke eigenschappen, en is zo een multifunctioneel platform voor
materiaalkeuze.

Informatie over weersinvloeden en milieu

Typisch geassocieerd met polymeren, geeft informatie over weersinvloeden en belangrijke
milieu informatie voor zonne-energie, vocht, hitte, verontreinigende stoffen, zout water en zelfs
microbiële aanval voor duizenden materialen. Helpt essentiële materiaalintegriteitsproblemen
aan te pakken door chemische proceswijzigingen, verzwakking van materiaaleigenschappen en
esthetische problemen zoals kleuring te voorkomen.

Verouderingseffecten en bijbehorende eigenschappengegevens

Een reeks informatie over verouderings (tijd) in een combinatie van een of meer aanvullende
factoren die een algemene degradatie van de materiaalintegriteit veroorzaken en die daarom
een ernstige

impact kunnen hebben op de langetermijntoepassing van de materialen. Het dekt
extra factoren, in combinatie met tijd bevat thermische, chemische en verweringseffecten.

Straling beinvloedt het material gedrag

Een belangrijke dataset voor de nucleaire industrie, bestralingsgegevens biedt een duidelijke
relatie tussen blootstellingstijd, stralingsdosering en de daaropvolgende effecten op
de materiaaleigenschappen. Bestraling van materialen kan mogelijke catastrofefouten
veroorzaken met betrekking tot zwelling, kruip en algemene verbrossing van blootgestelde
materialen.

www.totalmateria.com
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Compliance
Globale regelgevingsmodule voor materialen en stoffen

Chemische inventarissen

Stoffen

Gevaarsidentificatie

Vervoersvoorschriften

De Compliance-module biedt een enkele bron van informatie over wereldwijde
voorschriften voor materialen en stoffen
De uitdagingen
k Kostbare boetes en uitsluiting van de markt
als gevolg van niet-naleving

k Het ontcijferen van complexe en
gediversifieerde regels in verschillende landen
en zelfs regio’s

k Up-to-date blijven met steeds veranderende
regels en voorschriften

k Enorme tijd en moeite nodig om informatie te
verzamelen en toe te passen op de productlijn

De oplossing
De Compliance-module biedt een globaal overzicht van de nieuwste
regelgeving voor zowel materialen als stoffen, zodat bedrijven
bij blijven met de steeds toenemende druk voor bedrijven om te
voldoen aan hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot hun
producten, componenten en de materialen die zij gebruiken
Compliance helpt bij een verscheidenheid aan complexe taken,
zoals het ontwerpen en lanceren van een nieuw product, het
converteren van een bestaande portfolio om te voldoen aan
wettelijke richtlijnen, goedkeuren van leveranciers, controleren van
materialen en meer

De voordelen
k Behoud van het bedrijf door het risico van noncompliance te verminderen
k Voeg een nieuwe dimensie toe aan de processen van materiaalselectie
k Enorme tijdswinst in compliance-analyse en due diligence
www.totalmateria.com

Globale regelgevingsmodule voor materialen en stoffen

Bestaande uit inventarislijsten, gevarenidentificatie, transportinformatie en nog veel meer
voor duizenden materialen. Het omvat Compliance internationale voorschriften, zoals
REACH en RoHS, nationaal, van de VS tot Japan, China en Rusland, evenals gespecialiseerde
voorschriften zoals de voedingsmiddelenindustrie, water en sanitaire voorzieningen,
allemaal geïntegreerd en doorzoekbaar met informatie over materiaaleigenschappen.

Chemische
inventarissen

Algemene
criteria

- REACH richtlijnen
- Speciﬁeke EU-regelgeving
- Internationale
inventarissen
- Federale en
nationale
voorschriften

- Global Harmonization
System (GHS)
- Classiﬁcatie,
etikettering en verpakking
- OSHA HCS

Gevaarsidentiﬁcatie

- RoHS
- Biocompatibiliteit
- Contact met voedsel
- Microbiologische weerstand

Total Metals

Compliance

- UN identiﬁcatie
nummers
- Transport gevaren
klassen
- Milieugevaar
PolyPLUS

Stoﬀen

Vervoersvoorschriften
- CAS/EC/MITI nummers
- Stof identiﬁcatie
- Gevaar voor stoﬀen ID
- Voorraadlijsten

Snelle evaluatie of materiele geschiktheid voor internationale
leveringsketens

Vanwege de dekking van internationale en nationale regelgeving, biedt Compliance de
mogelijkheid om snel een wereldwijd gecreëerd product te beoordelen, dat bijvoorbeeld in de
VS kan worden ontworpen, met onderdelen uit Japan, vervaardigd in China met behulp van
lokale grondstoffen en stoffen, die zullen uiteindelijk geëxporteerd worden naar de EU.

Gecentraliseerd en een up-to-date ‘compliance’ informatiebron voor heel
het bedrijf

Of het nu gaat om het beoordelen van nieuwe materialen in conceptueel ontwerp, het
beoordelen van stuklijsten voor bestaande producten, het testen van nieuwe componenten in
het laboratorium, het opstellen van due diligence documenten of het beoordelen van een nieuwe leverancier. De Compliance module biedt snelle, eenvoudige en gecentraliseerde toegang ,
uniforme en up-to-date informatie, waardoor fouten in de hele workflow worden geëlimineerd.

Nieuw niveau van integratiecapaciteit

In combinatie met een uitgebreide bron van basiseigenschappen- en geavanceerde
materiaaleigenschappen, kunnen compliance informatie, compliance van stoffen en alle
gerelateerde internationale voorschriften eenvoudig worden geëxporteerd naar de ITsystemen van het bedrijf, zoals Product Lifecycle Management en Enterprise Resource
Planning, waarmee enorme besparingen mogelijk zijn en verbetert de informatiestroom.

www.totalmateria.com
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SmartComp
Onmiddelijke onbekende materiaalindentificatie

SmartComp, de add-on module van Total Materia laat intelligent metaal identificatie door
chemische samenstelling verkregen van spectrometer of andere analytische bronnen.

S TEP

1

S TEP

2

S TEP

3

Geef van het onbekende
materiaal de chemische
samenstelling in

Verkrijg onmiddelijke
resultaten

Beoordeel materialen,
eigenschappen en meer

Zoals u die heeft verkregen van uw
testresultaten, analytischaparaat of
documentatie

Total Metaria’s gepatenteerde
algoritmen vinden een vergelijkbaar
resultaat in seconden

Vind en vergelijk materialen en data
door Total Materia’s kracht van
aanwending

Enorme tijd en kostenbesparing door snelle identificatie van materialen, de versterking van
kwaliteitsfuncties, de zekerheid van de verkoper van testmaterialen; een deskundige redenering
helpt bij de juiste en snelle beslissingen te kunnen nemen!

www.totalmateria.com

Onmiddelijke onbekende materiaalindentificatie
Met behulp van een gepatenteerd algoritme, kan SmartComp een enorme hoeveelheid
van de arbeidstijd gewijd aan onderzoek weg te nemen en verhoogt de efficiëntie van
het laboratorium en inspectie activiteiten door u in staat om materialen, accommodatie
bijwerken, kruisverwijzingen en gelijkwaardige vergelijkingen.

Material
Cross-referencing

Chemische Analyse

Expert
reasoning
module

Lijst met
mogelijke
gelijken
Gedetaileerde
materiaal
eigenschappen

Total Metals

EXPERT REDENERING VIA GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

Ontworpen om “te denken” als een expert/Metallurgist, voert SmartComp wat normaal
een zeer tijdrovend handmatig onderzoek is in een fractie van seconden uit. Met behulp
van een gepatenteerd algoritme zoekt SmartComp naar elementen, onzuiverheden en
oligo-elementen niet beneden het identificatieproces liggen en richt de zoektocht voor de
belangrijkste elementen voor de gebruiker.

POWERED BIJ DE GROOTSTE MATERIAAL DATABASE

Zelfs de beste deskundigen kunnenn niet zonder een grote data bibliotheek voor het
opzoeken en vergelijken. SmartComp wordt daarom geïntegreerd met de Total Materia
Database, om ervoor te kunnen zorgen dat de ingevoerde chemische analyse met met
meer dan 350.000 materialen kan worden vergeleken, waardoor het vinden van materiaal
overeenkomten een probleemloos vrij proces wordt.

GEAVANCEERDE INDENTIFICATIE OPTIES

Naast de standaard identificatie biedt de geavanceerde Expert modus de mogelijkheid
om het relatief belang van elk legeringselement zo in te kunnen stellen dat de verkregen
overeenkomende legeringen meer geschikt zijn voor het specifieke probleem. Vergelijkbare
Materialen, een andere module, vergemakkelijkt het vinden van materialen voor het
kalibreren van spectrometers.

GA VERDER DAN IDENTIFICATIE

Nagaan met welke materialen een vergelijk kan worden gemaakt is slechts een deel van het
verhaal. Totaal Materia biedt directe toegang vanuit de materiaal match lijst voor materiaaleigenschappen, en zo een mogelijkheid voor een meer gedetailleerde vergelijking van de
kandidaat-materialen en hun eigenschappen, inclusief side-by-side vergelijkingsoptie en het
combineren van vergelijkingen van de chemische samenstelling en mechanische eigenschappen met behulp van cross -referentietabellen en de SmartCross2 module.

www.totalmateria.com
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eXporter
Het overbruggen van de kloof tussen de gegevensbron en CAE software

SolidWorks

XML
XLS

ANSYS

HyperWorks

ESI

Solid Edge
Abaqus

eXporter is ontworpen om de kloof tussen de gegevensbron
en Computer Aided Engineering (CAE) software te overbruggen.

De Uitdaging
k Het vinden van eigenschappen voor

linear and non-linear CAE calculaties is
klaar voor gebruik in elk formaat

k Het importeren van data direct in CAE
software zonder u druk te hoeven
maken over copy, paste en hertypen

k Het verkrijgen van betrouwbare

materialen, dus het vermijden van
gevaarlijke en kostbare fouten

k Het uitvoeren van meerdere en

herhaalbare ontwerpen op de meest
efficiënte manier mogelijk

De Oplossing
Exporteer een waarde aan gegevens voor gebruik
in meerdere ontwerpactiviteiten, van mechanische
eigenschappen tot stress-strain curven
Het simpele 3 stappen proces voor het selecteren,
checken en importeren van data voor de meeste
CAE solver formaten
Snelle en accurate transfer van data zonder het proces
to hoeven verstoren door te moeten overtypen

De Voordelen
k Enorme tijdwinst en het voorkomen van vervelend overtypen
k Toenemende nauwkeurigheid door eliminatie van het
bewerken van foute gegevens

k stroomlijnen en systematiseren van de data-acquisitie
workflow

www.totalmateria.com

Het overbruggen van de kloof tussen de gegevensbron en CAE software
Of u nu wilt exporteren van gegevens van Total Materia direct naar CAE software
of gewoon exporteren in excel of .xml, eXporter biedt alle functionaliteit die
u nodig hebt. In de vorm van een eenvoudige 3-stap wizard, levert het meerdere
formaten in enkele seconden aan.

Total Metals
Mechanische eigenschappen
Fysische eigenschappen

STAP 1

Selecteer
eigenschappen

SolidWorks

Stress-Strain Diagrammen

STAP 2

Selecteer
formaat

Vermoeïngsdata

ANSYS

HyperWorks

STAP 3

PolyPLUS

XML
XLS

Extended Range

Exporteer
naar CAE

Solid Edge
ESI Abaqus

Mechanische eigenschappen
Fysische eigenschappen

Let op: Een maximum van 100 data exports is toegestaan per huidige licentie gedurende looptijd van het abonnement.
Alle voorgaande exports blijven beschikbaar ten allen tijde en kunnen ongelimiteerd hergebruikt worden gedurende de looptijd van het abonnement.

EXPORTEER VANUIT DE ULTIEME BRON

Totaal Materia biedt ‘s werelds grootste materiaaleigenschappen bron en het is nu mogelijk
om data uit een verzameling van meer dan 450.000 materialen en 20.000.000 eigendom
records te selecteren, en vervolgens exporteren voor gebruik in de volgende stap van het
ontwerpproces.

UITGEBREIDE KEUZE VAN CAE FORMATEN

eXporter kan worden gebruikt om kritische materiaal gegevens te exporteren voor
geavanceerde berekeningen zoals mechanische, fysische, stress spanning en cyclische
gegevens in een aantal van CAE software compatibele formaten. Van op maat gemaakte .xml,
tot eenvoudige .xls. eXporter maakt de doorvoer van gegevens van bron tot software snel
en eenvoudig.

NAADLOZE INTEGRATIE VAN TOTAL MATERIA MODULES

Maximalisatie van het potentieel van eXporter, kan de hele Total Metals en Extended Range
datasets worden gebruikt om de eigenschappen van belang te vinden. Met volledige toegang
tot de grootste internationale kruistabellen en vergelijkfunctionaliteiten, kan de volledige
kracht van Total Materia worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de selectie van gegevens
voor de export wordt ondersteund door geïnformeerde en traceerbaar beslissingen.

www.totalmateria.com
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Tracker
Traceerbaarheid van norm en materiaalupdates
Materiaal

Norm

Favorieten tracken

Producent

In de hedendaagse steeds toenemende tempo van veranderende internationale normen,
en frabrikanten specificaties, is Tracker het Total Materia antwoord op uw
kritische materiaal traceerbaarheidsbehoeften.

De Uitdaging
k Het waarborgen van de meest

up-to-date informatie beschikbaar

k Het verstrekken van betrouwbare,

nauwkeurige en traceerbare informatie
aan andere gebieden van de business

k Up to date blijven met materiaal- en
standaard-specificatie

De Oplossing
Ervoor zorgen dat de gegevens die gebruikt worden de
meest up-to-date zijn en daarom over de meest betrouwbare
informatie beschikken
Precies zien wat er veranderd is in de database en wanneer een
norm versie updates voor producenten gewijzigd zijn
Track uw favoriete materialen en hun veranderingen volgens uw
speciaal aangegeven behoeften

k Bijdragen aan het bedrijf en de beste
praktijken met betrekking tot
informatie-gebruik, configuratie
management en de algehele
kwaliteitsproces

De Voordelen
k Vertrouwen dat accurate en up-to-date informatie wordt gebruikt
k Onnodige kosten te besparen bij normen acquisitie
k Business optimalisatie door het gebruik van informatie workflow

Total Metals
Materiaalupdates
Geupdate of
nieuwe eigenschappen
Norm versie
update

Extended Range
Total Materia
maandelijkse updates

Producenten
update
Favorieten
volgen

PolyPLUS

Het verstrekken van maandelijkse notificaties kanTracker niet alleen
belangrijke standard en materiaal updates controleren maar geeft ook
informatie over wat veranderd is in het materiaal, en blijf op de hoogte
van belangrijke eigenschappen of zelfs de toevoeging van volledige
nieuwe datasetten.
www.totalmateria.com
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Suppliers
Materiaalgids en zoekmachine
Directe leveranciers

Alternatieve leveranciers

Vergelijkingen

De Leveranciers module in synergie met de Total Metals module geeft u precieze verbanden
tussen materiaal specificaties en leveranciers van over de hele wereld.

De Uitdaging

De Oplossing

k Snel controleren op geschikte leveranciers

Onschatbaar communicatiemiddel tussen engineering,
inkoop en productie

k Omgaan met prijsvolatiliteit en voldoen

Hiermee heeft u een globale aanpak van inkoop en
materiaal inkopen in synergie met de internationale
vergelijkstabellen

aan de hand van een reeks van
geselecteerde materialen

strakke deadlines voor materiaal levering
door te zoeken naar alternatieven in lagere
kosten landen

k Het vinden van leveranciers van materialen
in andere landen door te helpen bij
het coördineren van wereldwijde
inkoopactiviteiten

k Verbetering van de communicatie tussen
engineering, inkoop en productie

Zoek alternatieve leveranciers met één klik op de knop
door naadloze integratie van alle Total Materia pakketten

De Voordelen
k Opent nieuwe mogelijkheden voor kostenbesparing in

materiaal sourcing, brengt engineering en inkoop samen

k koppelt materialen van leveranciers die helpen bij het

vermijden van dure fouten in het besluitvormingsproces

1
Directe
Leveranciers

Total Metals

Normen
Normnummer
Staalgroep
Leveringsvorm
Warmtebehandeling

Gelijkenis
Chemische
samenstelling

Mechanische
eigenschappen

2
Alternatieve
materialen

Cross Reference
Alternatieve
Leveranciers

Het toestaan van een direct verband tussen materialen van belang
en het vinden van leveranciers over de hele wereld, zorgt voor maximale
communicatie en een kritische uitgangspunt voor het inkoopproces.

www.totalmateria.com

‘ S W E R E L D S M E E S T U I TG E B R E I D E M AT E R I A A L D ATA B A S E P R E S E N T E E R T

Nieuwe materiële databaseplatform voor verhoogde productiviteit en een verbeterde nauwkeurigheid

Uw Data +

Total Materia =

Total Materia Integrator

Totale Materia Integrator is een nieuwe software voor het maken van een particuliere database
van materiële informatie, of het nu interne normen en voorschriften,
test gegevens of externe gegevensbronnen zijn.

De Uitdaging

De Oplossing

k Beheer van meerdere ongeorganiseerde
en verstrooide gegevensbronnen

k Het maken van nauwkeurige materiële

informatie en beschikbaar stellen binnen
de hele organisatie

k Het handhaven van traceerbaarheid en

waarborgen van informatie die accuraat
en up-to-date is

k Keeping up met de steeds toenemende
tempo van de veranderingen van de
normen voor materialen

Eenvoudig, licht en makkelijk te gebruiken, maar krachtige
webtoepassing voor het invoegen en beheren van
materialen, eigenschappen en verwante informatie
Volledige traceerbaarheid door het bijhouden van alle
wijzigingen die zijn aangebracht
Flexibiliteit om een scala van gebruiker gedefinieerde
eigenschappen, datasets en documenten toe te voegen
Geavanceerde eigenschappen zoekopdrachten, het
vergelijken van materialen en datasets, gegevens en nog
veel meer in slechts seconden exporteren

De Voordelen
Eenvoudig: Flexibele pakket
configuratie, beschikbaar online of
geïnstalleerd

Snel: Meteen klaar off-the-shelf
toegang kan worden verleend in een
kwestie van uren

Up to Date: Nieuwe functionaliteiten
en maandelijkse upgrades

Makkelijk te gebruiken: Total
Materia standaardinterface maken
van het vinden van informatie een
pijn vrije ervaring

Krachtige: In combinatie met Total
Materia, biedt een onschatbare
gegevens-managementtool

Betaalbaar: Prijs is een fractie van
vergelijkende oplossingen op de
markt

www.totalmateria.com

‘s Werelds Meest Uitgebreide Materiaal Database
In synergie met de Total Materia database biedt Integrator een solide,
maar eenvoudig te implementeren fundering voor betere technische beslissingen,
tijdbesparing en verhoogde betrouwbaarheid.

Total Materia Integrator

PA

Materia
Creator

IER

Documenten Deﬁniëren
koppelen
van bronnen

Total
Viewer

Diagrammen

DA
T

AS

Bewerkings information

AB

Trek-rek diagrammen

Toevoegen Eigenschappen Bewerken
van nieuwe
deﬁniëren van materialen
materialen

E K L A N T EN

Fysische eigenschappen
Thermische eigenschappen

Exporteren

UL

Mechanische eigenschappen

RT
IC

Samenstellingsgegevens

PDF

E

Vergelijk

Extended Range
PolyPLUS
SmartComp

Total Materia Database
DataPLUS
Suppliers

eXporter
Tracker

UITEINDELIJKE PRIJS / PRESTATIE VERHOUDING

Integrator combineert eenvoud en een makkelijk te gebruiken interface met flexibiliteit meerdere eigenschappen, diagrammen en curven voor particuliere materialen, samen met een
aantal door de gebruiker gedefinieerde datasets en documenten toe te voegen. Ongekende
snelheid voor implementatie, enorme aanwinst aan productiviteit en nauwkeurigheid, samen
met wereld klasse ondersteuning, vertegenwoordigt de uitzonderlijke waarde voor uw geld.

DE KRACHT VAN INTEGRATIE MET ‘S WERELDS GROOTSTE DATABASE

Via de koppeling met de Total Materia database biedt Integrator het volledige bereik van
meer dan 450.000 materialen, alsmede de volledige functionaliteit van Total Materia, zoals
geavanceerde eigenschapszoekopdrachten, intuïtieve bestandsvergelijkingsprogramma’s
voor materialen en datasets, exporteren van gegevens in verschillende formaten met inbegrip van de toonaangevende CAE solvers en nog veel meer in een kwestie van seconden.

Voeg Integrator direct aan uw bestaande pakket toe!
Contacteer ons voor meer info

www.totalmateria.com

Multi-user Solutions
Multi-user web licentie Total Metaria is de makkelijkste en meest
kosteneffectieve oplossing voor zowel kleine als grote groepen, bedrijven en
ondernemingen.
Gebruikers Server

Werkstation
Total Materia
Web Server

Gebruikers Server

Benefits of Multi-user Solutions

Meergebruikerlicenties:
Netwerk en Corporate Edities
Verdeel het informatieve vermogen en de kennis van
de Total Metaria Database over uw intranet. U en al
uw collega’s hebben op elk moment toegang tot de
database, zoveel als nodig is, rechtstreeks binnen uw
bedrijfsnetwerk.
Oplossingen voor meerdere gebruikers zorgen voor
een nooitgeziene flexibiliteit. Kies de licentie die het
best aan uw eisen voldoet:
Netwerk: A range of server-based license options,
providing password free convenience and distributed
access for mid-sized and larger organizations.
Corporate: Server-based license, with unlimited
access for the entire organization. Perfect price/
performance ratio for large companies and
centralized resource centers.

Kant-en-klare oplossing, onderhoudsvrij: Geen
installaties, downloads en onderhoud van de
software op uw servers en computers.
Steeds up-to-date: Uw gebruikers zullen altijd
met de meest recente en up-to-date versie van de
Database werken.
Snelle en makkelijke toegang tot de database
en zijn inhoud: Gebruikers hebben geen last van
logins en paswoorden (geldt voor Netwerk- en
Bedrijfsedities).
Uitzonderlijk kostenbesparend: Dit is de meest
kosteneffectieve oplossing wanneer u meerdere
werknemers heeft die toegang nodig hebben tot
informatie over materiaaleigenschappen. Vele
personen zullen toegang tot de database hebben op
de momenten dat ze die nodig hebben.

Prijzen
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

Over ons
Key to Metals AG is een particulier Zwitsers bedrijf dat zich toelegt op de
ontwikkeling en het voeden van de Total Materia scala aan databases en
verwante softwaretoepassingen, projecten op maatgesneden
OEM-oplossingen.
Aanvullend datamodule met informatie
over corrosiegegevens, bestraling,
verwering en veroudering

BEDRIJFSGROEI

De allereerste metaal database ontwikkelt in 1993

Total Materia Integrator gelanceerd met
privé bedrijfsdatabase geïntegreerd met
de Total Materia data

Nieuwe funtionaliteiten zoals
eXporter en Tracker geintroduceerd

59% zakelijke groei in 2013

Nieuwe merknaam gelanceerd, KEY to METALS wordt Total Materia

Niet-metalen module PolyPLUS
toegankelijk gemaakt voor alle
gebruikers

De Compliance-module biedt een
enkele bron van informatie over
wereldwijde voorschriften voor
materialen en stoffen

Eerste van drie OEM partnerships
aangegaan met leidende
spectrometer fabrikanten

Eerste dubbelle ISO certificering
in de industrie voor kwaliteit en
informatie beveiliging

Eerste online staal database
gelanceerd

1999

2000

2001

Materiaalinformatie voor lassen,
smeermiddelen, tribologie,
afmetingen en coatings

SmartComp ontwikkelt voor het
helpen bij materiaal identificatie

2002

Extended Range gelanceerd
voor de design community

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Eerste partnership in samenwerking
met een CAE leverancier

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MISSIE
De globale leider te zijn in het leveren van de ultieme één-stop plek voor materiaal eigenschappen,
die ervoor zorgt dat ingenieurs, professionals en bedrijven wereldwijd hun efficientie, effectiviteit
en betrouwbaarheid kunnen waarborgen.

VISIE
Het blijven van de #1 in het leveren van voortdurende ontwikkelingen in een unieke multidimensionale, hoog intuïtief informatie platform voor alle materiaal eigenschappen en het zijn van
de universele keus in het oplossen van huidige zo ook toekomstige uitdagingen.

ONZE BEL ANGRIJK STE PRINCIPES ZIJN
Het opbouwen van vertrouwen en het reduceren van onzekerheden bij het verzorgen van
betrouwbare data en integriteit van het hoogst mogelijke niveau
Toewijding aan onze klanten staat ongeëvenaard parallel aan onze klantendienst en globale
aanwezigheid
Leiderschap door innovatie met aflatende investering noodzakelijk in de ontwikkeling van
onze producten
www.totalmateria.com
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