Cơ sở dữ liệu Toàn diện nhất
Thế giới về Các Loại Vật Liệu

Giải pháp tổng thể và lựa chọn hàng đầu cho các kĩ sư trên toàn thế giới

Có gì bên trong
Hơn 20 triệu hồ sơ về tính chất của hơn 450,000 kim
loại và phi kim loại được trình bày với 26 ngôn ngữ

Đặc tính của hơn 450,000 vật liệu
Hơn 3,000 nguồn dữ liệu nâng cao
Kim loại, Polyme, Gốm sứ, Vật liệu tổng hợp
Hơn 150,000 đường cong ứng suất - biến dạng
74 Tổ chức phát triển tiêu chuẩn hóa
Hơn 35,000 vật liệu với tính chất tuần hoàn
Các Bảng thuật ngữ tham khảo chéo quốc tế
Các tính chất ước tính và nội suy
Thành phần hóa học
Kiết xuất dữ liệu sang phần mềm CAE
Các tính chất cơ học và vật lý
Xác định vật liệu vô danh
Tùy chọn so sánh nhiều loại vật liệu
Theo sát việc cập nhật các tiêu chuẩn và vật liệu
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Thành phần
Dữ liệu và các chức năng được kết hợp để cung cấp
một giải pháp toàn diện

Extended Range
PolyPLUS

SmartComp

DataPLUS

Total Metals

eXporter

Tracker

Suppliers

Total Metals, sản phẩm trọng tâm của Total Material,
là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về thuộc tính của các vật liệu kim
loại, là cánh cửa dẫn tới hệ thống dữ liệu và các chức năng đầy đủ
nhất cho cộng đồng cơ khí toàn cầu.
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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 là cơ sở dữ liệu toàn diện nhất thế giới, cung cấp việc truy cập tức thời
tới những đặc tính của hơn 450,000 kim loại, polyme, gốm sứ và vật liệu tổng hợp

20 triệu đặc tính
450,000 vật liệu
74 quốc gia / tiêu chuẩn hóa

Đặc tính của hơn 450,000 loại vật liệu

Các tính chất ước tính và nội suy

Hơn 3,000 nguồn dữ liệu nâng cao

Thành phần hóa học

Kim loại, Polyme, Gốm sứ, Vật liệu tổng hợp

Kiết xuất dữ liệu sang phần mềm CAE

Hơn 150,000 đường cong ứng suất biến dạng

Các tính chất cơ học và vật lý học

74 Tổ chức phát triển tiêu chuẩn hóa

Xác định vật liệu vô danh

Hơn 35,000 vật liệu với tính chất tuần hoàn

Tùy chọn so sánh nhiều loại vật liệu

Các Bảng thuật ngữ tham khảo chéo quốc tế

Theo sát việc cập nhật các tiêu chuẩn và vật liệu
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Giải pháp toàn diện cho dữ liệu về tất cả các thuộc tính vật liệu

Total Materia có các gói sản phẩm linh hoạt phù hợp với từng nhu cầu kinh
doanh, từ các công ty tư vấn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đến các tổ chức đa quốc gia lớn nhất.

Thành phần

CÁC PHIÊN BẢN SẢN PHẨM

Cở sở dữ liệu đầy đủ tính năng của Total Materia cung cấp thông tin về tính chất
của các hợp kim từ 74 quốc gia/ tiêu chuẩn và cung cấp hơn 20 triệu hồ sơ về
tính chất của hơn 450,000 hợp kim như thép, sắt, nhôm, titan, đồng, magiê, thiếc,
kẽm, chì, niken, coban, và nhiều hơn nữa.

PHIÊN BẢN WEB

Total Materia có thể truy cập với nhiều
lựa chọn phiên bản sản phẩm bao gồm

Cơ sở dữ liệu vật liệu kim loại toàn diện nhất thế giới

phiên bản cho người dùng đơn lẻ, phiên
bản cho cho nhiều người sử dụng trong

Ngay lập tức xác định các vật liệu vô danh

các công ty lớn và nhỏ, và phiên bản cho
các công ty đa quốc gia.

Nguồn đặc tính vật tư nâng cao chưa từng có

PolyPLUS

Dữ liệu tính chất của hàng nghìn vật liệu phi kim loại
Danh sách nguồn cung ứng kim loại và công cụ tìm kiếm
Thu hẹp khoảng cách giữa nguồn dữ liệu và phần
mềm CAE
Cung cấp các cập nhật quan trọng về các tiêu chuẩn và
dữ liệu vật liệu

Các gói sản phẩm
Total Material đã rất chú tâm để tạo ra
một loạt các gói sản phẩm để cung cấp
một giải pháp lý tưởng cho tất cả các nhu
cầu dữ liệu vật liệu có thể có.

GÓI SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN

TOTAL
METALS

Essentials
Essentials Premium
Inspect
Inspect Premium
Design
Design Premium
PowerPack
PowerPack Premium
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Cơ sở dữ liệu kim loại toàn diện nhất thế giới

15 triệu hồ sơ các tính chất

350,000 kim loại

74 quốc gia / tiêu chuẩn hóa

Cho đến nay, Total Metals là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về các tính
chất của vật liệu kim loại và là sản phẩm cốt lõi của Total Materia để
truy cập vào các bộ dữ liệu và chức năng chưa từng có

Thách thức
k Tìm kiếm các vật liệu tương đương với

các vật liệu lạ và cung cấp chức năng so
sánh các lựa chọn

Giải pháp
Là nguồn dữ liệu đặc tính kim loại lớn nhất cho tất cả hoạt
động kỹ thuật, từ cơ bản tới phức tạp

k Tìm kiếm các vật liệu trên toàn thế giới

Bảng tham khảo chéo quốc tế của 74 quốc gia hỗ trợ tối
ưu cho việc xác định các vật liệu giống nhau và các vật liệu
tương đương nhau

k Giải mã các thông số kỹ thuật vật liệu và

Dữ liệu tiêu chuẩn được bổ sung bởi hàng nghìn vật liệu
độc quyền và các nguồn dữ liệu khác, cung cấp một giải
pháp hoàn chỉnh

bằng thành phần hóa học hoặc tính
chất cơ học

tìm kiếm chính xác hạng mục cho một
ứng dụng cụ thể

k Tìm kiếm chính xác các dữ liệu đáng tin

cậy về tính chất cơ học, vật lý học và các
tính chất khác với nhiều điều kiện và
nhiệt độ khác nhau

Lợi ích
k Siêu tiết kiệm thời gian
k Gia tăng độ tin cậy và độ chính xác
k Nền tảng phổ biến cho các kết quả có thể lặp lại
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Cơ sở dữ liệu kim loại toàn diện nhất thế giới
Tập trung vào việc cung cấp các dữ liệu thuộc tính kim loại tiêu chuẩn,
Total Metals cung cấp một lượng dữ liệu đáng kinh ngạc: 15 triệu hồ sơ
về thuộc tính của trên 350,000 vật tư từ 74 quốc gia / tiêu chuẩn

Trên 350,000
loại vật tư
Tiêu chuẩn hóa

74 quốc gia /
tiêu chẩu hóa

Thành phần hóa học
Tính chất cơ học
Tính chất vật lý

Các bảng dữ liệu độc quyền

Biểu đồ xử lý nhiệt
Tính chất từ

Số liệu thực nghiệm

Dữ liệu khả năng chế tạo
Các danh mục kỹ thuật

Tham khảo chéo

Các hình ảnh kim tương học

So sánh

CO SỞ DỮ LIỆU LỚN NHẤT VÀ CHẤT LƯỢNG NHẤT

Từ các thành phần hóa học, các bảng tham chiếu chéo, các tính chất cơ học và vật lý tại phòng,
nhiệt độ trên và dưới 0 đến các thông tin thêm như các biểu đồ xử lý nhiệt, kim thuộc học và
khả năng chế tạo, Total Metals mang đến cho bạn cơ sở dữ liệu có chất lượng và độ tin cậy cao
duy nhất được chứng nhận trong nghành công nghiệp.

THAM CHIẾU CHÉO NHANH NHẤT VÀ MẠNH NHẤT

Các bảng tham khảo chéo toàn diện nhất với hơn 15 triệu hồ sơ các loại vật liệu tương đương
trên toàn thế giới được hệ thống hóa theo sự phân cấp các đặc tính tương đồng. Thêm vào đó,
thuật toán SmartCross2 (đã được cấp bằng sáng chế) cho phép nhận dạng các vật liệu chưa
được xác định bằng cách sử dụng các thành phần, tính chất cơ học tương đồng hoặc kết hợp
cả hai

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CHƯA TỪNG CÓ

Kim loại và các thông tin đặc tính được cập nhật mới hàng tháng, đảm bảo cho bạn theo kịp với
các tiêu chuẩn phát triển mới nhất cũng như được nâng cấp với những bộ dữ liệu mới, với các
thuật toán độc đáo mới và các tính năng phần mềm mới. Mọi khía cạnh của Total Materia đều
được hỗ trợ đầy đủ bởi đội ngũ các chuyên gia tận tâm với hơn 300 năm kinh nghiệm trong liên
minh công nghiệp cung cấp tư vấn kỹ thuật hỗ trợ miễn phí cho tất cả các thành viên
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PolyPLUS
Dữ liệu về tính chất của hàng nghìn vật liệu phi kim loại

Polymers

Ceramics

Composites

Fibers

Cements

Foams

Honeycombs

Wood

PolyPlus là cơ sở dữ liệu về tính chất phi kim loại của hàng
nghìn loại vật liệu nhựa, gốm sứ và vật liệu tổng hợp

Thách thức
k Tìm kiếm chính xác các tiêu chuẩn và dữ
liệu độc quyền về đặc tính của vật liệu
polyme, vật liệu tổng hợp và gốm sứ

k Đồng thời so sánh các loại khác nhau của

vật liệu kim loại và phi kim loại và tìm kiếm
các giải pháp thay thế tốt nhất

k Tìm kiếm nguồn thông tin hiếm có về tính

chất nâng cao cho việc tính toán FEA/CAE,
bao gồm cả những dữ liệu về ứng suất
biến dạng và dữ liệu mỏi

Giải pháp
Dữ liệu về tính chất của hàng chục nghìn vật liệu phi kim
loại: nhựa, gốm sứ và vật liệu tổng hợp
Chứa hàng ngàn tiêu chuẩn và các vật liệu độc quyền
Dễ dàng tìm kím dữ liệu tính chất nâng cao của phi kim
loại gồm đường cong ứng suất - biến dạng và tính chất
tuần hoàn

Lợi ích
k Một nguồn hoàn chỉnh cho tất cả các nhu cầu về dữ liệu tính
chất vật liệu

k Tạo ra những cơ hội mới trong thiết kế bằng cách so sánh hiệu
suất của các vật liệu được đa dạng hóa hoàn toàn
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Dữ liệu về tính chất của hàng nghìn vật liệu phi kim loại
Tích hợp với cơ sở dữ liệu của Total Metals với hơn 350,000 hợp kim
loại, PolyPLUS cho phép Total Materia được sử dụng như một giải
pháp hoàn chỉnh cho các nhu cầu về vật liệu của bạn.

Polymers

Dữ liệu thành phần
Cements

Tính chất cơ học
Ceramics

Vật liệu chuẩn

Tính chất vật lý
Foams

Thông số kỹ thuật sản xuất

Tính chất nhiệt học
Composites

Tính chất điện học

Dữ liệu thực nghiệm

Honeycombs

Đồ thị ứng suất - biến dạng
Fibers

Thông tin sản xuất
Wood

NGUỒN TÀI NGUYÊN HOÀN CHỈNH CHO TẤT CẢ CÁC NHU CẦU VỀ TÍNH
CHẤT VẬT LIỆU

Trong sự kết hợp với cơ sở dữ liệu toàn diện nhất thế giới về các thuộc tính của kim loại,
PolymersPLUS cung cấp tất cả các lợi ích của Total Metals cho phi kim loại bao gồm thông
tin tính chất của hàng nghìn sản phẩm nhựa, gốm sứ và vật liệu tổng hợp chỉ trong 1 cú click
chuột.

DỮ LIỆU TÍNH CHẤT NÂNG CAO CHO PHI KIM LOẠI

Cũng như cung cấp bộ sưu tập độc đáo cho dữ liệu tính chất nâng cao cho các vật liệu kim
loại, Extended Range cũng cung cấp một tập hợp toàn diện các đường cong ứng suất - biến
dạng và dữ liệu mỏi cho phi kim loại.

PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP CHƯA TỪNG CÓ

Thông qua đội ngũ PolymersPLUS nhạy bén, các dữ liệu mới và các nâng cấp của các chức
năng được bổ sung hàng tháng. Do đó thư viện dữ liệu phi kim loại của chúng tôi sẽ nhanh
chóng trở thành nguồn tài nguyên không thể thiếu đối với cộng đồng công nghệ.
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Nguồn đặc tính vật liệu chưa từng có cho công việc tính toán nâng cao

Các dữ liệu trượt

Các biểu đồ ứng
suất biến dạng

Các đường cong
định hình

Dữ liệu mỏi

Các dữ liệu
trượt

Extended Range cung cấp một bộ sưu tập độc đáo cho các thiết kế quan trọng

Thách thức
k Tìm kiếm dữ liệu của vật liệu cần thiết

cho việc tính toán kỹ thuật nâng cao, các
mô phỏng kỹ thuật bằng máy tính và
giả lập phân tích phần tử hữu hạn

k Tính toán kết quả các đường cong ứng

suất biến dạng ở các nhiệt độ khác nhau
và các tỉ suất biến dạng khác nhau

k So sánh đặc tính mỏi của các vật liệu có

Giải pháp
Cung cấp một bộ sưu tập dữ liệu các đặc tính tiên tiến
dùng cho các hoạt động thiết kế quan trọng
Không tốn kém thời gian trong việc tìm kiếm các thông
tin đáng tin cậy về các đặc tính vật liệu cho công việc tính
toán phức tạp
Phương pháp thu thập dữ liệu về tính chất vật liệu từ hơn
3,000 tài liệu tham khảo cho các dữ liệu thực nghiệm

nguồn gốc khác nhau, ví dụ vật tư từ Mỹ,
từ châu Âu và châu Á

Lợi ích
k Tránh các lỗi nguy hiểm tiềm tàng và tốn kém
k Mở ra cơ hội mới cho việc thiết kế tối ưu hơn và có hiệu quả về
chi phí hơn

k Nâng cao hiệu quả và tính chính xác trong toàn bộ chuỗi quá
trình
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Nguồn đặc tính vật liệu chưa từng có cho công việc tính toán nâng cao
Chức năng Extended Range của Total Materia cung cấp một nguồn
đặc tính vật liệu chưa từng có cho công việc phân tích và tính toán
nhiệt và kết cấu tiên tiến, bao gồm: các đường cong ứng suất biến
dạng, các biểu đồ định hình, các dữ liệu mỏi và hơn thế nữa

Bảng biểu
dữ liệu thử
nghiệm đặc tính
Các tài liệu
nghiên cứu
kỹ thuật
dữ liệu
thí nghiệm

Các biểu đồ ứng suất biến
dạng
Các đường cong định hình
Dữ liệu mỏi
Cơ học phân mảnh
Các dữ liệu trượt

Ước tính
Đồ thị
So sánh chất liệu
Tài liệu tham khảo
Kiết xuất sang CAE

HÀNG NGHÌN ĐƯỜNG CONG ỨNG SUẤT - BIẾN DẠNG

Bộ sưu tập độc nhất với hơn 150,000 đường cong ứng suất-biến dạng phục vụ việc tính toán
hơn 50,000 loại vật liệu nhựa tổng hợp, với từng mức xử lý nhiệt, nhiệt độ làm việc và tốc độ
biến dạng, từ quasistatic tới hơn 1,000/1s. Cả hai đường cong biến dạng kỹ thuật và thực tế đều
được đưa ra, cung cấp khả năng nội suy từ nhiệt độ và tốc độ biến dạng do người dùng cung
cấp.

BỘ SƯU TẬP VỀ TÍNH CHẤT TUẦN HOÀN LỚN NHẤT

Cơ sở dữ liệu lớn nhất về thông số ứng suất và biến dạng của hơn 35,000 vật liệu, biểu đồ e-N và
S-N, với các cách xử lý nhiệt và điều kiện tải trọng khác nhau. Các tính chất đơn điệu cùng với các
thông số về dữ liệu mỏi (nếu có) đều được liệt kê, phục vụ đầy đủ cho việc tra cứu.

PHƯƠNG PHÁP ĐỘC QUYỀN VỚI CÁC TÍNH CHẤT ƯỚC TÍNH

Dựa vào các bản tham khảo chéo của Total Materia và tính chất của các vật liệu tương đương,
Extended Range cung cấp các ước tính cho các đường cong ứng suất - biến dạng của 90,000
vật liệu và tính chất tuần hoàn của 80,000 vật liệu khác. Mặc dù các ước tính này không thể
thay thế hoàn toàn các dữ liệu thực nghiệm, nhưng chúng cung cấp một điểm khởi đầu cho các
nghiên cứu và tính toán sau này.

CÁC TÍNH CHẤT NÂNG CAO CHO CÔNG VIỆC THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG

Hình thành giới hạn và đường cong biến dạng cao cho một khoảng nhiệt độ, cho hoạt động
mô phỏng rèn, vẽ và các hoạt động định hình khác. Cơ học phân mảnh K1C, KC, tốc độ nứt và
các thông số luật Paris được trình bày dưới các đồ thị tốc độ nứt tương ứng. Dữ liệu rão bao
gồm ứng suất đàn hổi và độ bền lâu dài ở các nhiệt độ khác nhau với các tính toán của tham
số Larsen-Miller và tuổi thọ còn lại của các thành phần..

www.totalmateria.com

CƠ S Ở D Ữ L I Ệ U VẬT L I Ệ U T O À N D I Ệ N N H ẤT T H Ế G I Ớ I H I Ệ N N AY

Ngay lập tức xác định các vật liệu chưa được biết đến

SmartComp, một chức năng bổ sung trên Total Materia cho phép xác định kim loại bởi thành
phần hóa học thu được từ quang phổ kế hoặc các nguồn phân tích khác.

BƯỚC

1

BƯỚC

2

BƯỚC

3

Nhập thành phần hóa học của
vật liệu chưa xác định

Nhận kết quả ngay lập
tức

Xem xét lại các vật liệu, tính
chất và các lựa chọn khác

thu được từ các dụng cụ đo lường, kết
quả thử nghiệm hoặc theo tài liệu

Thuật toán độc quyền của Total
Materia tìm thấy kết quả phù hợp
trong vài giây!

Xem xét và so sánh các vật liệu và dữ
liệu sử dụng toàn bộ sức mạnh của
Total Metals

Tiết kiệm thời gian và chi phí rất lớn thông qua việc xác định vật liệu một cách nhanh
chóng; tăng cường khả năng quản lý chất lượng, từ việc đảm bảo của nhà cung cấp
đến việc kiểm tra vật liệu; sử dụng các trợ giúp từ chuyên gia để đưa ra các quyết định
đúng đắn, và nhanh chóng.
www.totalmateria.com

Ngay lập tức xác định các vật liệu chưa được biết đến
Sử dụng thuật toán được cấp bằng sáng chế, SmartComp có thể loại trừ
được một khối lượng lớn thời gian làm việc dành cho việc nghiên cứu
và tăng hiệu quả công việc.

Tính chất vật
liệu chi tiết
Phân tích hóa học

Chức năng suy
luận chuyên môn

Danh sách các khả
năng có thể
Vật liệu tham
khảo chéo

Total Metals

LÝ LUẬN CHUYÊN GIA THÔNG QUA CÔNG NGHỆ ĐƯỢC CẤP BẰNG SÁNG CHẾ
Được thiết kể để xử lý như một chuyên gia, SmartComp có thể thực hiện một khối lượng công việc
vốn vô cùng tốn thời gian nếu thực hiện thủ công chỉ trong vòng một vài giây. Sử dụng thuật toán
được cấp bằng sáng chế, SmartComp đảm bảo rằng các vấn đề bẫy nguyên tố toán học, tạp chất
và các nguyên tố vi lượng sẽ không làm chậm quá trình xác định và sẽ tập trung tìm kiếm các yếu
tố quan trọng nhất cho người dùng.

ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ KIM LOẠI ĐẦY ĐỦ NHẤT

Ngay cả những chuyên gia tốt nhất cũng không thể làm việc hiệu quả mà không có thư viện dữ liệu
đủ lớn để tra cứu và so sánh. Do đó SmartComp được tích hợp với các cơ sở dữ liệu Total Materia,
được thiết lập để so sánh các phân tích hóa học với dữ liệu tổng hợp từ hơn 350,000 tài liệu, đảm
bảo sự thuận lợi và đơn giản trong việc tìm kiếm các tài liệu phù hợp.

GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG CAO CẤP

Bên cạnh chế độ nhận dạng tiêu chuẩn, chế độ Expert tiên tiến cung cấp tính năng thiết lập mức
độ quan trọng tương đối đối với mỗi yếu tố hợp kim riêng, theo đó khả năng xác định được hợp
kim phù hợp sẽ chính xác hơn trong từng trường hợp cụ thể. Reference Materials, một mô-đun
khác, cung cấp khả năng tìm kiếm vật liệu cho việc đo đạc quang phổ kế.

HƠN CẢ VIỆC NHẬN DẠNG

Xác định nguyên vật liệu phù hợp chỉ là một phần của câu chuyện. Total Materia cho phép truy cập
trực tiếp từ danh sách các vật liệu phù hợp cho tới các thuộc tính vật liệu, từ đó cung cấp khả năng
so sánh chi tiết hơn về các vật liệu cần thiết đi kèm với các thuộc tính, bao gồm tùy chọn so sánh
ngang bằng, kết hợp với việc so sánh thành phần hóa học và tính chất cơ học bằng việc sử dụng
bảng tham khảo và mô đun SmartCross2
www.totalmateria.com
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Thu hẹp khoảng cách giữa nguồn dữ liệu và phần mềm CAE

SolidWorks

XML
XLS

ANSYS

HyperWorks

ESI

Solid Edge
Abaqus

eXporter là chức năng được thêm vào nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nguồn
dữ liệu và phần mềm kỹ thuật với sự hỗ trợ của máy tính CAE

Thách thức

Giải pháp

k Tìm kiếm dữ liệu nâng cao cho các tính

eXport - cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất để phục vụ cho các hoạt
động thiết kế phức tạp, từ các tính chất cơ học cho đến các
đường cong ứng suất - biến dạng.

k Nhập dữ liệu vào phần mềm CAE mà

Quy trình 3 bước đơn giản để chọn lựa, kiểm tra và nhập
dữ liệu vào các mẫu xử lý trong CAE

toán CAE tuyến tính và phi tuyến tính
theo mẫu xử lý có sẵn

không cần phải xử lý thêm như cắt, dán
hay nhập liệu lại

k Nguồn dữ liệu đầu vào đáng tin cậy về
đặc tính vật liệu, từ đó tránh được các
lỗi nguy hiểm và tốn kém

k Thực hiện nhiều nhiệm vụ thiết kế có

khả năng lặp lại theo một cách hiệu quả
nhất có thể

Truyền dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác mà
không cần phải xử lý hay gõ lại

Lợi ích
k Tiết kiệm một khối lượng thời gian khổng lồ từ việc nhập liệu tẻ
nhạt

k Tăng độ chính xác thông qua việc loại bỏ các lỗi trong quá
trình nhập liệu

k Tinh giản và hệ thống hóa quy trình thu thập dữ liệu
www.totalmateria.com

Thu hẹp khoảng cách giữa nguồn dữ liệu và phần mềm CAE
eXporter cung cấp tất cả các chức năng bạn cần, cho dù là bạn muốn chuyển trực
tiếp dữ liệu từ Total Materia sang phần mềm CAE, hay chỉ đơn giản là trích xuất
sang excel hay định dạng .xml. Chỉ với thao tác 3 bước đơn giản, bạn có thể trích
xuất dữ liệu theo nhiều loại định dạng chỉ trong vài giây.

Total Metals
Tính chất cơ học
Tính chất vật lý

Bước 1

Chọn
vật liệu

SolidWorks

Các biểu đồ ứng suất
biến dạng

Bước 2

Chọn định
dạng

Dữ liệu mỏi

Bước 3

PolyPLUS

Kiết xuất
sang CAE

ANSYS

XML
XLS

Extended Range

HyperWorks

ESI

Solid Edge
Abaqus

Tính chất cơ học
Tính chất vật lý

Lưu ý: Tối đa 100 lần trích xuất cho mỗi thuê bao trong suốt thời hạn đăng ký

KIẾT XUẤT DỮ LIỆU TỪ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU

Total Materia cung cấp nguồn dữ liệu vật liệu lớn nhất thế giới và bây giờ còn có thể chọn dữ
liệu từ bộ sưu tập hơn 450,000 tài liệu và 20 triệu hồ sơ thuộc tính, và sau đó kiết xuất sang
các phần mềm, định dạng để sử dụng cho công đoạn thiết kế tiếp tbeo.

LỰA CHỌN TOÀN DIỆN CỦA CÁC ĐỊNH DẠNG CỦA PHẦN MỀM CAE

Chức năng eXporter có thể được dùng để trích xuất dữ liệu vật liệu quan trọng dùng cho các
tính toán nâng cao như cơ học, vật lý, ứng suất biến dạng và dữ liệu tuần hoàn theo nhiều
định dạng tương thích với phần mềm CAE. Từ định dạng phức tạp .xml cho đến định dạng
đơn giản .xls, chức năng eXporter khiến cho việc kết chuyển dữ liệu từ nguồn đến phần mềm
được diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng.

SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC MÔ ĐUN TRONG TOTAL MATERIA

Nhằm phát huy tối đa chức năng của eXporter, toàn bộ Total Metals và các bộ dữ liệu của Extended Range đều có thể được sử dụng để tìm kiếm các thuộc tính cần thiết. Với quyền truy
cập đầy đủ vào các nguồn dữ liệu tham khảo trên toàn thế giới và các chức năng so sánh,
toàn bộ sức mạnh của Total Materia có thể được sử dụng để đảm bảo rằng dữ liệu được lựa
chọn để trích xuất đều có căn cứ và đầy đủ thông tin.

www.totalmateria.com
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Theo dõi các cập nhập về tiê chuẩn và vật liệu
Vật liệu

Tiêu chuẩn

Nhà sản xuất

Theo dõi vật
liệu yêu thích

Trong nhịp độ phát triển ngày càng gia tăng của các thay đổi của các tiêu chuẩn
quốc tế và các thông số kỹ thuật sản xuất, chức năng Tracker là câu
trả lời của Total Materia cho nhu cầu theo dõi vật liệu của bạn.

Thách thức

Giải pháp

k Đảm bảo hầu hết các dữ liệu mới nhất

Đảm bảo dữ liệu đang được sử dụng là dữ liệu mới nhất và
đáng tin cậy.

k Cung cấp thông tin chính xác, đáng tin

Theo dõi chính xác thời điểm và các thay đổi trong cơ sở dữ
liệu khi phiên bản tiêu chuẩn được cập nhập

được sử dụng trong công việc

cậy và có thể theo dõi dược cho các
ngành nghề kinh doanh khác

k Luôn cập nhập thông tin mới nhất về vật
liêu, tiêu chuẩn và các thay đổi về đặc
tính

k Đóng góp vào tích cực vào hoạt động của

công ty thông qua việc sử dụng thông tin,
quản lý cấu hình và chất lượng toàn bộ
quy trình

Theo dõi các vật liệu thường được sử dụng và các thay đổi
theo nhu cầu cụ thể của kỹ sư.

Lợi ích
k Được đảm bảo rằng dữ liệu đang sử dụng là chính xác và cập
nhập nhất

k Tránh các chi phí không cần thiết trong quá trình tiếp cận các
tiêu chuẩn

k Điều hành hoạt động kinh doanh một cách xuất sắc thông qua
việc tối ưu hóa việc sử dụng thông tin trong quy trình làm việc

Total Metals
Cập nhật dữ
liệu vật liệu
Cập nhật các đặc tính
cũ hoặc thêm các đặc
tính mới
Cập nhật phiên bản mới
của Tiêu chuẩn vật liệu

Extended Range
Nâng cấp
monthly updates

Cập nhật thông
tin nhà sản xuất
Theo dõi vật
liệu yêu thích

PolyPLUS

Cung cấp dịch vụ thông báo hàng tháng thông qua các các bản tin,
chức năng Tracker không chỉ cho phép theo dõi các cập nhật quan trọng về tiêu
chuẩn và vật liệu, mà thậm chí còn cung cấp thông tin chính xác về những thay đổi
trong vật liệu, cho dù đó là thông tin cập nhật về các đặc tính (dữ liệu) quan trọng,
các bộ dữ liệu bổ sung mới, hay đơn giản là chi tiết về phiên bản cập nhập
www.totalmateria.com
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Danh sách nguồn cung ứng vật liệu và công cụ tìm kiếm
Các nhà cung
cấp trực tiếp

Các nhà cung cấp vật liệu
thay thế tương đương

Tham khảo chéo

Chức năng Suppliers kết hợp với các chức năng khác của Total Metals cung cấp các kết nối
chính xác giữa các thông số kỹ thuật vật liệu và các nhà cung cấp từ khắp nơi trên thế giới.

Giải pháp

Thách thức
k Nhanh chóng tìm kiếm các nhà cung

cấp phù hợp dựa theo danh sách các
vật liệu được lựa chọn

k Đáp ứng kịp thời với biến động giá cả và

đáp ứng thời hạn giao vật liệu bằng cách
tìm kiếm các vật liệu thay thế ở các nước
có chi phí thấp hơn

k Tìm kiếm các nhà cung ứng vật liệu ở

nhiều quốc gia khác nhau nhằm hỗ trợ
điều phối các hoạt động mua sắm toàn
cầu

k Cải thiện sự liên kết giữa các bộ phận: kỹ
thuật, mua sắm và sản xuất

Công cụ giao tiếp vô giá giữa các bộ phận: kỹ thuật, mua sắm
và sản xuất
Cung cấp phương pháp tiếp cận toàn cầu trong việc tìm
kiếm nguồn cung ứng vật liệu thông qua bảng dữ liệu tham
khảo trên toàn thế giới
Tìm kiếm các nhà cung ứng vật liệu thay thế bằng một cú
click chuột nhờ sự liên kết trong tất cả các gói sản phẩm của
Total Materia

Lợi ích
k Mở ra cơ hội mới để tiết kiệm chi phí trong việc tìm kiếm nguồn
cung ứng vật liệu

k Brings engineering and procurement together
k Liên kết với các nhà cung ứng vật liệu nhằm tránh các lỗi phát
sinh chi phí tốn kém trong quá trình ra quyết định

1
Các nhà cung
cấp trực tiếp

Total Metals
Material Standards
Số tiêu chuẩn
Nhóm thép
Hình thức giao hàng
Nhiệt khí

Đặc điểm tương tự
Thành phần
hóa học

Đặc điểm
tương tự

2
Vật liệu thay
thế tương đương

Tham khảo chéo
Các nhà cung cấp vật
liệu thay thế tương đương

Bằng việc liên kết trực tiếp các vật liệu với các nhà cung ứng trên toàn thế giới,
chức năng Suppliers cho phép khả năng liên hệ với nhà cung cấp được tăng
lên mức tối đa và là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình mua sắm.
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Nền tảng cơ sở dữ liệu mới để tăng năng suất và cải thiện độ chính xác

Dữ liệu của bạn +

Total Materia =

Total Materia Integrator

Total Materia Integrator là phần mềm mới giúp các doanh nghiệp tạo ra cơ sở dữ liệu về
vật liệu riêng của mình, cho dù đó là các tiêu chuẩn và quy định nội bộ, dữ liệu thử nghiệm
hay nguồn dữ liệu bên ngoài.

Thách thức

Giải pháp

k Quản lý các nguồn dữ liệu vô tổ chức

Đơn giản, dễ sử dụng nhưng lại là ứng dụng web mạnh mẽ
nhằm quản lý và bổ sung vật liệu, tính chất vật liệu và các
thông tin liên quan

và phân tán

k Làm cho thông tin tài liệu chính xác

luôn luôn sẵn sàng trong cơ sở dữ liệu

k Duy trì việc theo dõi và đảm bảo thông
tin sử dụng là chính xác và cập nhật
nhất

k Theo kịp nhịp độ phát triển ngày càng
gia tăng của các thay đổi của các tiêu
chuẩn vật liệu

Theo dõi toàn diện bằng cách theo dõi tất cả các thay đổi
thực tế
Bổ sung một cách linh hoạt các thuộc tính được xác định
bởi người sử dụng, các bộ dữ liệu và tài liệu của người
dùng
Tìm kiếm tính chất nâng cao, so sánh vật liệu và bộ dữ liệu,
kiết xuất dữ liệu và nhiều hơn thế nữa chỉ trong vài giây

Lợi ích
Đơn giản: Gói cấu hình đơn giản, có
sẵn trên cơ sở dữ liệu trực tuyến và
cài đặt trên máy tính

Nhanh chóng: Được thiết lập sẵn,
có thể truy cập ngay trong vòng vài
giờ

Cập nhật: Cập nhật dữ liệu và các
chức năng mới định kỳ hàng tháng

Dễ sử dụng: Giao diện cơ bản của
Total Material vô cùng thuận tiện cho
việc tìm kiếm thông tin

Mạnh mẽ: Kết hợp với dữ liệu của
Total Materia nhằm cung cấp công
cụ quản lý dữ liệu vô giá

Giá cả phải chăng: giá cùa chức năng
này chỉ bằng một phần của các giải
pháp tương tự khác trên thị trường

www.totalmateria.com

Cơ sở dữ liệu kim loại toàn diện nhất thế giới
Trong sự liên kết chặt chẽ với cơ sở dữ liệu của Total Materia, Integrator cung cấp
một nền tảng vững chắc nhưng vẫn dễ dàng để triển khai các quyết định kỹ thuật
tốt hơn, tiết kiệm thời gian và tăng độ tin cậy.

Total Materia Integrator

CƠ
SỞ

Dữ liệu hợp chất

Đính kèm
tài liệu

Chỉnh sửa
vật liệu

Xác định
nguồn

Total
Viewer

Biểu đồ

HÀ

Thông tin nhà sản xuất

Xác định
tính chất

NG

Biểu đồ ứng suất - biến dạng

Thêm vật
liệu mới

L IỆU K H ÁC
H

Tính chất vật lý
Tính chất nhiệt học

Trích xuất

DỮ

Materia
Creator

Tính chất cơ học

PDF

So sánh

Extended Range
PolyPLUS
SmartComp

Total Materia Database
DataPLUS
Suppliers

eXporter
Tracker

TỶ SUẤT GIÁ/HIỆU NĂNG TỐT NHÁT

Integrator kết hợp giao diện đơn giản và dễ sử dụng với khả năng linh hoạt trong việc bổ
sung các thuộc tính, biểu đồ và đường cong cho các vật liệu riêng, cùng với một loạt bộ dữ
liệu và tài liệu do người sử dụng thiết lập. Quá trình triển khai nhanh chóng, năng suất và độ
chính xác gia tăng vượt bậc cùng với sự hỗ trợ mang đẳng cấp thế giới đã tạo nên một giá trị
đặc biệt xứng đáng với chi phí bỏ ra.

SỨC MẠNH CỦA INTEGRATION VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN NHẤT THẾ GIỚI
Băng việc kết nối với cơ sở dữ liệu Total Materia, Intergrator cung cấp dữ liệu của hơn
450,000 vật liệu cùng với đầy đủ chức năng của Total Materia, chẳng hạn như khả năng tìm
kiếm các thuộc tính nâng cao, công cụ so sánh trực quan đối với các nguyên liệu và bộ dữ
liệu, trích xuất dữ liệu ra các định dạng khác nhau bao gồm cả các mẫu xử lý CAE trong một
vài giây.

Thêm chức năng Integrator vào gói sản phẩm của bạn ngay lập tức.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu cần thêm thông tin

www.totalmateria.com

Các giải pháp cho nhiều người dùng
Giấy phép cho nhiều người dùng phiên bản web của Total Mateira là giải
pháp tối ưu và hiệu quả nhất cho các nhóm làm việc lớn nhỏ,
các văn phòng và doanh nghiệp.
Máy chủ người sử dụng

Máy trạm
Total Materia
Web Server

Máy chủ người sử dụng

Giấy phép cho nhiều người dùng:
Phiên bản mạng và phiên bản tại
doanh nghiệp
Chia sẻ thế mạnh về thông tin và kiến thức của hệ
thống cơ sở dữ liệu Total Materia với quyền truy
cập từ mạng nội bộ. Bạn có thể truy cập vào cơ sơ
dữ liệu trực tiếp từ mạng công ty bất cứ lúc nào.
Các giải pháp cho nhiều người dùng mạng đến sự
linh hoạt chưa từng có. Hãy chọn giấy phép phù
hợp nhất với nhu cầu của bạn:
Network: 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.

Lợi ích của các giải pháp cho nhiều
người dùng
Giải pháp trao tay, miễn phí bảo trì: Không
cần cài đặt, tải về, hay duy trì bất kỳ phần mềm
nào trên máy tính của bạn.
Luôn luôn cập nhật: Người sử dụng sẽ luôn
được làm việc với phiên bản cập nhật mới nhất
của cơ sở dữ liệu.
Nhanh chóng và dễ dàng truy cập cơ sở dữ
liệu và các nội dung bên trong: Người dùng
không phải gặp rắc rối với tên truy cập và mật
khẩu.
Tiết kiệm: Đây là giải pháp hiệu quả nhất nếu
doanh nghiệp của bạn có nhiều người cần tìm
kiếm thông tin về tính chất vật liệu. Mọi người có
thể truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu bất cứ khi
nào.

Giá cả
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

Về chúng tôi
Key to Metals AG là một công ty tư nhân của Thụy Sỹ chuyên phát
triển các cơ sở dữ liệu cho Total Materia như các phần mềm ứng
dụng, các dự án theo yêu cầu khách hàng và các giải pháp OEM.
L Ị C H S Ử PH ÁT T R I ỂN

Cơ sở dữ liệu về kim loại đầu tiên (được xây dựng vào năm 1993)

Ra mắt Total Materia Integrator với
hệ thống cơ sở dữ liệu riêng biệt và
được tích hợp với bộ dữ liệu của
Total Materia

Ra mắt tính năng mới: eXporter
và Tracker

Tăng trưởng kinh doanh 59% trong năm 2013

Thương hiệu mới Total Materia được ra mắt thay cho tên gọi
cũ KEY to METALS

Ra mắt cơ dữ liệu về phi kim
PolyPLUS

Công ty đầu tiên trong 3 đối tác OEM
hợp tác với các nhà sản xuất quang
phổ kế hàng đầu
Xây dựng chương trình SmartComp để trợ giúp việc xác định
kim loại

Công ty đầu tiên trong ngành nhận được
chứng chỉ kép về chất lượng và bảo mật
thông tin

Cơ sở dữ liệu về thép
online đầu tiên

1999

2000

2001

2002

Tính năng mới DataPLUS chứa
đựng các dữ liệu về ăn mòn,
kích thước và lớp phủ bề mặt

Đối tác đầu tiên với nhà
cung cấp CAE

Ra mắt chương trình Extended
Range cho cộng đồng thiết kế

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

NHIỆM VỤ
Trở thành công ty dẫn đầu trên toàn thế giới trong việc cung cấp giải pháp tổng thể về
thuộc tính vật liệu, giúp các kỹ sư, chuyên gia và các công ty trên toàn thế giới nâng cao
năng suất, hiệu quả và độ tin cậy.

TẦ M N H Ì N
Giữ vững vị trí # 1 bằng cách liên tục cải thiện các tương tác đa chiều, tính trực quan của
hệ thống thông tin thuộc tính vật liệu và trở thành sự lựa chọn phổ biến khi xử lý những
thách thức công nghệ trong hiện tại và tương lai

N G U Y Ê N TẮC
Xây dựng lòng tin, cung cấp độ tin cậy và tính toàn vẹn dữ liệu với mức độ cao nhất có
thể
Phục vụ khách hàng với sự hỗ trợ tận tình, am hiểu địa phương và hiện diện toàn cầu
Dẫn đầu thj trường với sự đổi mới bằng việc không ngừng đầu tư phát triển sản phẩm

www.totalmateria.com
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