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

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 học

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

www.totalmateria.com

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

Từ cơ sở dữ liệu kim loại hàng đầu có chứa dữ liệu của hơn 350,000 hợp kim đến các
thành phần phi kim loại mới PolyPLUS, Total Materia cung cấp nguồn tính chất vật tư
số 1. Trong phần Extended Range là nguồn những ứng suất biến dạng, dữ liệu mệt
mỏi duy nhất và hơn nữa là những hỗ trợ trong việc giảm công việc tìm kiếm những
dữ liệu quan trọng và mở ra những cơ hội trong thiết kế.

PHIÊN BẢN WEB
Total Materia có thể truy cập với nhiều
lựa chọn phiên bản sản phẩm bao gồm
phiên bản cho người dùng đơn lẻ, phiên

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

bản cho cho nhiều người sử dụng trong
các công ty lớn và nhỏ, và phiên bản cho

Ngay lập tức xác định các vật liệu vô danh

các công ty đa quốc gia.
Cấp phép cho nhiều người cùng sử

Nguồn đặc tính vật tư nâng cao chưa từng có

PLUS

dụng
Chia sẻ thế mạnh về thông tin và kiến

Dữ liệu tính chất của hàng nghìn vật liệu phi kim loại

thức của hệ thống cơ sở dữ liệu Total
Materia với quyền truy cập từ mạng nội

Danh sách nguồn cung ứng kim loại và công cụ tìm
kiếm

bộ. Bạn có thể truy cập vào cơ sơ dữ liệu
trực tiếp từ mạng công ty bất cứ lúc nào.

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.
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