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Nowa platforma bazy danych materiałów dla zwiększenia wydajności i poprawy dokładności

Twoje dane +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Wyzwanie
 k Zarządzanie danymi pochodzącymi z 

różnych rozproszonych źródeł
 k Zebranie rzetelnych informacji 

materiałowych łatwo dostępnych dla 
całej firmy

 k Zachowanie możliwości prześledzenia 
oraz zapewnienia właściwych i 
aktualnych informacji

 k Bycie na bieżąco z coraz szybszym 
tempem zmian standardów

Rozwiązanie
 Prosta, szybka i łatwa w obsłudze, a przy tym potężna 

aplikacja umożliwiająca dodawanie i zarządzanie danymi 
materiałowymi

 Pełna możliwość  śledzenia wszystkich zmian
 Elastyczność w dodawaniu szerokiego wachlarza 

własności, zestawów danych i dokumentów zgodnie z 
wyborem użytkownika.

 Wyszukiwanie zaawansowanych właściwość, 
porównywanie materiałów i danych, eksport danych oraz 
inne możliwości w kilka sekund

Total Materia Integrator jest nowym oprogramowaniem do tworzenia prywatnych bazy danych 
firmy, niezależnie czy te dane pochodzą z wewnętrznych normy i przepisów,  

czy też są to dane zewnętrzne. 

www.totalmateria.com

Korzyści

Przykład: Konfiguracja elastycznego 
pakietu, dostępna online lub 
zainstalowana

Szybko: Dostęp  do użytkowania w 
ciągu kilku godzin od chwili zakupu

Aktualizacja: Nowe uaktualnienia 
funkcji i danych każdego miesiąca

Łatwy w obsłudze: Standardowy 
interfejs Total Materia umożliwia 
szybkie i łatwe znalezienie informacji

Zaawansowanie: W połączeniu z  
Total Materia dostarcza bezcenne 
narzędzie zarządzania danymi

Przystępna cenowo: Cena stanowi 
ułamek rozwiązań porównywalnych 
na rynku
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Ostateczny stosunek ceny do wydajności 
Integrator łączy prostotę i łatwy w obsłudze interfejs z możliwością elastycznego   dodawania 
właściwości, schematów i krzywych do prywatnych materiałów, wraz z  szeregiem  
zdefiniowanych przez użytkownika zestawem danych i dokumentów. Niespotykana szybkość 
wdrożenia, ogromne szybkie zyski w wydajności i dokładności, ze światowej klasy wsparciem, 
łącznie stanowią wyjątkowy stosunek jakości do ceny.

Możliwości integracji z największą na świecie bazą danych  
Za pośrednictwem sprzężenia z bazą Total Materia, Integrator zapewnia pełny zakres 
materiałów - ponad 450.000, jak również pełną funkcjonalność Total Materia, taką jak  
zaawansowane wyszukiwanie właściwości, narzędzia do intuicyjnego porównywania 
materiałów i zestawów danych, eksport danych w różnych formatach programów CAE  
i wiele innych możliwości  w kilka sekund.
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Najbardziej kompleksowa baza materiałowa na świecie

W powiązaniu z bazą Total Materia Integrator pomaga w podejmowaniu  
trafnych decyzji, daje oszczędność czasu i zwiększenie niezawodności.

Dodaj natychmiast Integrator do istniejącego pakietu!
Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji


