Total Materia este cea mai complexă bază de date din lume furnizând acces ultrarapid
la proprietăţile a mai mult de 450,000 metale, polimeri, materiale ceramice și compozite.

20 milioane de proprietăți înregistrate
450,000 materiale
74 țări/ standarde

Proprietăţi pentru 450,000 + materiale

Estimare și interpolare de proprietăți

3,000 + surse pentru date avansate

Compoziţie chimică

Metale, polimeri, materiale ceramice și compozite

Export de date către softurile CAE

150,000+ Curbe de tensiune-deformație

Proprietăți fizice și mecanice

74 Organizaţii de standardizare

Identificarea materialelor necunoscute

35,000+ materiale cu proprietăţi ciclice

Multiple opţiuni pentru compararea materialelor

Tabele internaționale cu referințe încrucișate

Urmărirea actualizărilor standardelor și materialelor

www.totalmateria.com

Toate proprietățile materialelor reunite într-o singură bază de date
De la consultanţi , mici afaceri, afaceri medii, până la organizaţii multinaţionale, Total Materia
are un pachet și o opţiune de licențiere care se adaptează nevoilor dumneavoastră.
Componente

EDITII ALE PRODUSELOR

Total Materia este o bază de date completă ce acoperă proprietăţile
aliajelor metalice din 74 tări/standarde şi include mai mult de 20,000,000
de proprietăți pentru peste 450,000 aliaje: oţel, fier, aluminiu, titan, cupru,
magneziu, tinichea, zinc, plumb, nichel, cobalt și altele.
Total Metals

Cea mai completă bază de date pentru metale

PolyPLUS

Date privind proprietățile a mii de materiale nemetalice

Extended Range

Resursă de neegalat pentru proprietățile avansate ale materialelor, necesare
în calculele avansate

DataPLUS

Informații despre sudarea materialelor, lubriﬁanți, tribologie, dimensiuni și acoperiri

Enviro

Modul complementar care furnizează date despre coroziune, iradiere și informații
despre îmbătrănire și efectele expunerii atmosferice a materialelor

Compliance

Modul cu reglementari globale pentru materiale și substanțe

Suppliers

Nomenclator pentru producătorii de materiale și motor de căutare

SmartComp

Identiﬁcare imediată a materialelor necunoscute

eXporter

Legatura între baza de date și software-ul CAE

Tracker

Trasabilitatea actualizărilor standardelor și materialelor

Pachete cu produse
Total Materia oferă o varietate de
pachete create cu atenţie astfel încăt
să răspundă tuturor nevoilor legate de
proprietățile materialelor.

EDIŢIA WEB

Accesul la Total Materia se
poate face prin intermediul mai
multor variante de pachete, prin
configurații de abonament flexibile
ce pleacă de la un utilizator unic sau
rețele multiuser pentru companii
de dimensiuni variate și ajung
până la soluții corporate destinate
multinaționalelor.
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ESSENTIALS BASIC
ESSENTIALS PREMIUM
ESSENTIALS ULTRA
INSPECT BASIC
INSPECT PREMIUM
INSPECT ULTRA
DESIGN BASIC
DESIGN PREMIUM
DESIGN ULTRA
POWERPACK BASIC
POWERPACK PREMIUM
POWERPACK ULTRA
ADĂUGAȚI MODULUL COMPLIANCE PENTRU ORICE CONFIGURAȚIE PREMIUM SAU ULTRA DE TIP REȚEA!
Compliance nu este disponibil pentru variantele Basic sau Single User
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