Total Materia je světově nejobsáhlejší databáze materiálů poskytující bleskový přístup
k vlastnostem pro více než 450 tisíc kovů, polymerů, keramiky a kompozitů.

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

Vlastnosti více než 450 000 materiálů

Přes 3 000 zdrojů pro pokročilá data

Kovy, polymery, keramika, kompozity

Přes 150 000 křivek napětí-deformace

74 Organizací pro rozvoj norem

Přes 35 000 materiálů s cyklickými vlastnostmi

Mezinárodní tabulky pro vzájemné odkazy

Předpoklady vlastností a interpolace

Chemické složení

Export dat do CAE softwaru

Mechanické a fyzikální vlastnosti

Identifikace neznámých materiálů

Mnohonásobné možnosti srovnání materiálů

Sledování aktualizací norem a materiálů

www.totalmateria.com

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

EDICE PRODUKTU

Z naší nejdůležitější databáze obsahující údaje o více než 350 000 slitinách pro
naši novou nekovovou složku PolyPLUS, Total Materia je jedničkou mezi zdroji
materiálových vlastností. Rozšířená řada je jedinečným zdrojem napětí-deformace,
dat o únavě a mnohem více a pomáhá redukovat kritické úlohy při hledání zdroje dat
a otevírá další možnosti v oblasti designu.

WEB EDICE

Total Metals

Světově nejobsáhlejší databáze kovů

PolyPLUS

Údaje o vlastnostech pro tisíce nekovových materiálů

Extended Range

Jedinečný zdroj vlastností materiálů pro pokročilé výpočty

DataPLUS

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

Enviro

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

Compliance

Modul globálních předpisů pro materiály a látky

Suppliers

Adresář a vyhledávač zdroje materiálů

SmartComp

Okamžitá identiﬁkace neznámého materiálu

eXporter

Překlenutí propasti mezi zdroji dat a softwarem CAE

Tracker

Návaznost aktualizace norem a materiálů

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

Total Materia je možno používat
prostřednictvím řady možností
pro výrobky, včetně PC Edice pro
jednotlivého uživatele, flexibilního
webového předplatného pro jednotlivé
uživatele, multiuživatelské nastavení
pro malé i velké firmy a řešení pro
mezinárodní společnosti.
Multi-uživatelská licence
Distribuovat informační schopnosti
a znalosti Total Materia Databáze s
přístupem začleněným do Vašeho
intranetu. Vy a vaši kolegové se můžou
přihlásit do databáze “kdykoli potřebují”,
přímo z Vaší společné sítě.

BALÍČKY

COMPONENTY

TOTAL
METALS

POLYPLUS
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EXPORTER DATAPLUS

ENVIRO

SMART
COMP

TRACKER

SUPPLIERS

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

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