
DÜN YA NIN EN K A PS A MLI M A L ZEME V ERITA BA NI SUN A R

Arttırılmış üretkenlik ve doğruluk için yeni malzeme veritabanı platformu

Sizin Bilginiz +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Zorluklar
 k Organize edilmemiş ve dağınık birçok 

bilgi kaynağını yönetebilme
 k Organizasyon içinde hazır bulunan 

doğru malzeme bilgisi oluşturulması
 k İzlenebilirliğin sağlanabilmesi ve bilgi 

doğrulunun güncel tutulabilmesi
 k Malzeme standartları değişimine ayak 

uydurulabilmesi

Çözüm
 Kolay ve basit kullanım; buna rağmen malzemelerin, 

özelliklerin ve ilgili bilgilerin eklenebilmesi için güçlü 
internet uygulaması

 Bütün değişiklikleri takip ederek eksiksiz izlenebilirlik 
sağlanması

 Kullanıcıya özel özelliklerin, veri kümelerinin ve belgelerin 
eklenebilmesiyle esneklik sağlanması

 Çok kısa sürede özelliklerin ileri derecede aranması, 
malzeme ve veri kümelerinin karşılaştırılması ve bilgi 
aktarımı yapılması

Total Materia Integrator, malzeme bilgisinin firmaya özel veritabanı oluşturulması için yeni yazılımdır. 
Malzeme bilgisi, firmaya ait standart ve yönetmelik, test sonucu veya dış kaynaklı bilgi olabilir.

www.totalmateria.com

Faydalar

Kolay: İnternetten ya da kurulmuş 
esnek paket gruplamaları

Hızlı: Birkaç saat içinde ürüne 
erişim garantisi

Güncel: Her ay yeni fonksiyon ve bilgi 
eklenmesi

Kolay kullanım: Standart Total 
Materia arayüzüyle bilginin kolay 
bulunması

Güçlü: Total Materia bilgisi ile 
birleştirilmiş paha biçilmez bilgi 
yönetim aracı sağlaması

Ekonomik: Pazardaki karşılaştırmalı 
çözümlere nazaran fiyat uygunluğu
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Son Fiyat- Performans Oranı 
Integrator basitlik ile kolay kullanılabilir arayüzü birleştirir. Çeşitli özellik, grafik, özel mal-
zeme eğrilerinin, kullanıcıya özel veri kümelerinin ve belgelerin eklenebilmesiyle esneklik 
sağlamaktadır. Eşi benzeri görülmemiş çabukluk, üretkenlik ve doğruluktaki fazlasıyla 
kazanımı ile dünya desteği sağlamasıyla parasal açıdan diğerleriyle kıyaslanamayacak 
değerdedir.

Dünyanın En Geniş Veritabanı ile Entegrasyonun Gücü  
total Materia veritabanı ile birleştirilen Integrator, Total Materia’nın tüm fonksiyonalitesi 
yanısıra 450,000’den fazla malzeme kapsamı sunmaktadır. Saniyeler içinde malzemelerin ileri 
araştırma teknikleri, malzeme ve bilgi kümeleri için karşılaştırma araçları, CAE çözücüler de 
dahil farklı formatlarda bilgi aktarımı sağlamaktadır. 
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Dünyanın En Kapsamlı Malzeme Veritabanı

Total Materia veritabanı ile Integrator, somut, kolay uygulanabilir  
temele dayanrak daha iyi mühendislik kararlarının alınması,  

zaman tasarrufu ve daha fazla güvenilirlik sağlar.

Intengrator’ı güncel paketinize hemen ekleyiniz.
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz


