Total Materia é o banco de dados mais abrangente do mundo viabilizando um acesso relâmpago
rápido às propriedades dos mais de 450.000 metais, polímeros, cerâmicas e compósitos.

20 milhões de registros de propriedades
450.000 materiais
74 países / padrões

Propriedades para 450.000 + materiais

3.000 + Fontes para dados avançados

Metais, polímeros, cerâmica, compósitos

150.000 + curvas de tensão-deformação

74 Organizações desenvolvedoras de normas

Curvas de tensão-deformação

Tabelas de referências cruzadas internacionais

35.000 + materiais com propriedades cíclicas

Composição química

Exportação de dados para Software CAE

Interpolação e a estimativa de propriedade

Identificação de materiais desconhecidos

Várias opções de comparação dos Materiais

Acompanhamento das atualizações das Normas e dos
Materiais

www.totalmateria.com

todos os materiais num banco de dados
Total Materia tem um pacote e opção de licenciamento adequada para atender todas necessidades
dos consultores, empresas de pequeno e médio porte até maiores organizações multinacionais.
Componentes

EDIÇÕES DO PRODUTO

Do nosso carro chefe, banco de dados de metais que contém dados para mais de
450.000 ligas até o nosso novo componente PolyPLUS não-metálico, Total Materia
fornece o número um das fontes das propriedades dos materiais. Em Extended Range
um recurso exclusivo de tensão-deformação, fadiga e muito mais auxilia na redução
de dados críticos de terceirização de tarefas e abre mais possibilidades em design.
Total Metals

O banco de dados de Metais mais abragente do mundo

PolyPLUS

Dados proprietários de milhares de materiais não-metálicos

Extended Range

Inigualável recurso de propriedades dos materiais para cálculos avançados

DataPLUS

Informações dos materiais de solda, lubriﬁcantes, tribologia, dimensões
e revestimentos

Enviro

Módulo complementar fornecendo dados de corrosão, irradiação, intemperismo
e as informações do envelhecimento

Compliance

Módulo de regulamentos globais para materiais e substâncias

Suppliers

Diretório das fontes dos materiais e o meio de busca

SmartComp

Identiﬁcação imediata do material desconhecido

eXporter

Conectando a fonte de dados com o software CAE

Tracker

Rastreabilidade das atualizações dos padrões e dos materiais

Pacotes e produtos
Total Materia oferece uma gama de
pacotes cuidadosamente criados para
fornecer uma solução ideal para todos
possíveis materiais requisitados.

WEB EDITION
Total Materia pode ser acessada através
de uma gama de vários produtos,
começando com a versão desktop para
um único usuário, flexível edição Web
para um usuário, multiusuários para
empresas de pequeno e grande porte e
as soluções corporativas para empresas
internacionais.
Licenciamento multiusuário
Poder informacional e o conhecimento
do banco de dados da Total Materia
com acesso corporativo em sua
intranet. Você e todos os seus colegas
podem acessar o Banco de Dados “se
necessário” a qualquer momento,
diretamente através da sua rede
corporativa.
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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

ADD THE COMPLIANCE MODULE FOR ANY PREMIUM OR ULTRA NETWORK EDITION!
Compliance is not available with Basic or Single User options
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