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Νέα πλατφόρμα-βάση δεδομένων υλικών για αυξημένη παραγωγικότητα και βελτιωμένη ακρίβεια

Τα δεδομένα σας +          Total Materia =          Total Materia Integrator

Οι προκλήσεις 
 k Διαχείριση πολλαπλών 

αποδιοργανωμένων και διάσπαρτων 
αρχείων δεδομένων 

 k Κάνοντας ακριβείς και ουσιώδεις 
πληροφορίες εύκολα διαθέσιμες σε όλο 
τον οργανισμό

 k Διατηρώντας τη ανιχνευσιμότητα και τη 
διασφάλιση πληροφοριών ακριβή και 
ενημερωμένη

 k Συμβαδίζει με τον ολοένα αυξανόμενο 
ρυθμό των αλλαγών στα πρότυπα των 
υλικών

Η λύση 
 Απλό, lite και εύκολο στη χρήση, αλλά ισχυρή web-

εφαρμογή  για την εισαγωγή και τη διαχείριση των υλικών, 
της ιδιότητες και σχετικές πληροφορίες τους

 Πλήρους ανιχνευσιμότητας, παρακολουθώντας όλες τις 
αλλαγές που έγιναν

 Ευελιξία στη προσθήκη ιδιοτήτων καθοριζόμενες από το 
χρήστη, συνόλων δεδομένων και εγγράφων

 Προχωρημένη αναζήτηση ιδιοτήτων, σύγκριση υλικών και 
δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων και πολλά περισσότερα 
σε μερικά δευτερόλεπτα

Το Total Materia Integrator είναι ένα νέο λογισμικό για τη δημιουργία μιας ιδιόκτητης βάσης 
δεδομένων για την εταιρεία και τα δεδομένα της, είτε πρόκειται για εσωτερικά πρότυπα και 

κανονισμούς, είτε για πειραματικά δεδομένων και εξωτερικές πηγές δεδομένων.

Βασικά οφέλη

Απλο: Ευέλικτη διαμόρφωση 
πακέτου, διαθέσιμο online ή 
εγκατεστημένο

Γρήγορο: Αμέσως έτοιμη  
off-the-shelf πρόσβαση.  
Μπορεί να χορηγηθεί σε λίγες ώρες

Ενημερωμένο: Νέες λειτουργίες και 
αναβαθμίσεις δεδομένων κάθε μήνα

Εύκολο στη χρήση: Τυποποιημένο 
Total Materia περιβάλλον κάνοντας 
την εύρεση πληροφοριών ένα 
ανώδυνο εργαλείο εμπειριών 

Ίσχυρό: Σε συνδυασμό με τη Total 
Materia, παρέχει ένα ανεκτίμητο 
εργαλείο διαχείρισης δεδομένων  

Προσιτό: Η τιμή είναι ένα κλάσμα σε 
σύγκριση με άλλες λύσεις της αγοράς
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Η περιεκτικότερη παγκοσμίως βάση δεδομένων για υλικά

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΛΟΓΊΑ ΤΊΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Το Integrator συνδυάζει απλότητα και ένα εύκολο στη χρήση interface, ευέλικτο στο να 
προσθέσετε πολλαπλές ιδιότητες, διαγράμματα και καμπύλες για τα δικά σας υλικά, μαζί με 
μια σειρά με ορισμένα από το χρήστη σύνολα δεδομένων και εγγράφων. Πρωτοφανή ταχύτητα 
της ανάπτυξης, άμεσο τεράστιο κέρδος σε παραγωγικότητα και ακρίβεια που μαζί με την 
παγκόσμιας κλάσης υποστήριξη, συνολικά, αντιπροσωπεύει μια εξαιρετική αναλογία αξίας 
προς χρήμα.
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
Μέσα από την σύζευξη με τη βάση δεδομένων της Total Materia, το Integrator παρέχει πλήρης 
πρόσβαση σε πάνω από 450,000 υλικά, την πλήρης λειτουργικότητα της Total Materia, όπως 
και την προηγμένη αναζήτηση ιδιοτήτων, τα εργαλεία σύγκρισης υλικών και δεδομένων, 
εξαγωγή δεδομένων σε διάφορες μορφές συμπεριλαμβανομένου τους κορυφαίους CAE solvers 
και πολλά περισσότερα σε δευτερόλεπτα. 

Σε συνεργασία με την βάση δεδομένων Total Materia, το Integrator παρέχει μια 
σταθερή, εύκολη στην ανάπτυξη βάση βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων κατά  

τη μελέτη, εξοικονόμηση χρόνου και αυξημένη αξιοπιστία.

Προσθέσετε το Integrator στο τρέχον πακέτο σας αμέσως!
Επικοινωνήστε μαζί μας να κανονίσετε ένα demo ή για περισσότερες πληροφορίες


