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ฐา น ข ้อม ูล ว ัสด ุท ี ่ค ร อ บคล ุม มาก ท ี ่ส ุดในโ ลก

ฐานขอ้ม ลูใหม่  ซ ึง่เพ ิม่คณุภาพและความแมน่ยำา

ขอ้ม ลูของคณุ+          Total Materia =             Total Materia Integrator

ความทา้ทาย

 k การจดัการขอ้ม ลูท ี ่ไมเ่ป น็ระเบ ยีบ และขอ้ม ลูท ี ่
กระจดักระจาย

 k ทำาใหข้อ้ม ลูของวสัดถุ กูตอ้งและพรอ้มทั ว่ท ั ง้
องคก์ร

 k ตดิตามผล และบร กิารขอ้ม ลูท ีถ่ กูตอ้งแมน่ยำา 
และทนัสมยั

 k กำาลงัเพ ิม่ขอ้ม ลูของการเปล ีย่นแปลงและ
มาตรฐานของวสัดอุย ูเ่สมอ

ทางแกป้ญัหา

 เป น็เวบ็ท ีเ่ร ยีบงา่ย ใชง้า่ยทรงพลงั ส ำาหรบัการเกบ็รวบรวมและจดัการ
ขอ้ม ลูวสัดซุ ึง่ม ที ั ง้ขอ้ม ลูคณุสมบตั ิ และขอ้ม ลูท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

 การตดิตามท ีส่มบ รูณแ์บบ โดยการตดิตามทกุการเปล ีย่นแปลงท ีเ่กดิ
ข ึ น้

 มคีวามยดืหย ุน่ในการเพ ิม่ขอ้ม ลูคณุสมบตั ทิ ีผ่ ู ้ใชต้อ้งการกำาหนด 
และการดงึขอ้ม ลูออกมาใชง้าน

 คน้หาคณุสมบตั ขิ ั น้ส งู การเปร ยีบเทยีบวสัด ุ การสง่ออกขอ้ม ลูและ
อ ืน่ ๆ อกีมากมายในเส ี ย้วว นิาท ี

Total Materia Integrator  เป น็ซอฟตแ์วรส์ ำาหรบัสรา้งฐานขอ้ม ลูสว่นตวัของบร ษิทั ไมว่า่จะเป น็
มาตรฐานหรอืขอ้บงัคบัภายใน  ขอ้ม ลูการทดสอบ หรอืแหลง่ขอ้ม ลูภายนอก

ประโยชน ์

งา่ย: มคีวามยดืหย ุน่ในการปรบัแพคเกจ 
พรอ้มใชง้านแบบออนไลน ์ หร อืตดิต ั ง้

รวดเรว็: สามารถส ั ง่ซ ื อ้และเขา้ใชง้าน
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ในเวลาไมก่ ีช่วัโมง

ทนัสมยั: ฟงักช์นัและขอ้ม ลูจะมกีาร
อพัเกรดใหมท่กุเดอืน

ใชง้านงา่ย: รปูแบบการใชง้านท ี ่
งา่ย ทำาใหก้ารคน้หาขอ้ม ลูกลายเป น็
ประสบการณท์ ีด่ ี

ทรงพลงั: รวมกบัขอ้ม ลู Total Materia 
สง่มอบเคร ือ่งม อืการจดัการขอ้ม ลูท ีม่ ี
ประส ทืธภิาพ

ราคาไมแ่พง: ราคาถ กูเม ือ่เทยีบกบัวธิ ี
แกป้ญัหาอ ืน่ในตลาด
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เป น็ราคาท ีส่ดุยอดเม ือ่เท ยีบกบัประส ทิธ ภิาพท ี ่ไดร้บั 
Integrator น ั น้ม รีปูแบบการใชง้านท ีง่า่ยดว้ยความยดืหย ุน่ในการเพ ิม่คณุสมบตั ิ 
ไดอะแกรม และกราฟของวสัดสุว่นตวัตา่งๆ พรอ้มทั ง้ชดุขอ้ม ลูท ีม่ากมายของผ ู ้ใช ้ ความ
รวดเรว็ในการทำางาน ไดร้บัประโยชนแ์ละความแมน่ยำาดว้ยการสนบัสนนุระดบัโลก ซ ึง่ทำาให ้
ค ุม้คา่กบัเง นิท ี ่ใช ้

พลงัของ Integration กบัฐานขอ้มลูท ี ่ใหญท่ ีส่ดุในโลก  
ผา่นการรว่มมอืกนัของ Total Materia และ Integrator ทำาใหค้รอบคลมุวสัดมุากกวา่ 
450,000 วสัด ุ และยงัม กีารใชง้านจาก Total Materia ท ีช่ว่ยใหส้ามารถคน้หาคณุสมบตั ิ
ตา่งๆท ีม่ ี การเปร ยีบเทยีบวสัด ุ และการนำาขอ้ม ลูวสัดอุอกมาใช ้ในโปรแกรมทางวศิวกรรม 
CAE solver และอกีหลากหลายอยา่ง
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ในการทำางานรว่มกนัของ Total Materia และ Integrator จะใหข้อ้ม ลูดบิ  ซ ึง่จะทำาใหง้า่ยตอ่การตดัส นิใจทาง
วศิวกรรม ประหยดัเวลา และเพ ิม่ความนา่เช ือ่ถอื

เพ ิม่ Integrator ลงในแพคเกจทนัท ี

ตดิตอ่เรา

ฐานขอ้ม ลูวสัดทุ ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก


