
Total Materias egenutviklede 
algoritme finner resultater på få 

sekunder!

Vise og sammenligne forskjellige 
materialer og data, for å utnytte alle 

mulighetene ved Total Metals

Slik du får det fra målingsinstrumentet, 
testresultater eller dokumentasjonen

Gjennomgå materialer, 
egenskaper og mer

Få umiddelbare resultaterAngi kjemisk sammensetning av 
en ukjent materiale
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Umiddelbar identifikasjon at ukjente materialer
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V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

Enorm tid- og kostnadsbesparelser gjennom høyhastighetsidentifikasjon av materialer. Etter 
våre erfaringer vil SmartComp styrke bedriftens produktivitet i flere ledd. Dette inkluderer alt fra 
kvalitetssikring av leveranse til produkttesting og vidreutvikling. I disse leddene vil eksperthjelpen 

bidra til å ta de riktige beslutningene, og det på rekordtid!

SmartComp, tilleggsmodulen fra Total Materia, muliggjør intelligent identifikasjon av metaller,  
ved hjelp av kjemisk sammensetningsdata innhentet fra et spektrometer eller andre analytiske kilder.
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SmartComp bruker en patentert algoritme som kan spare 
utrolig mye tid på forskning og øker dermed effektiviteten.

RESONEMENT SOM EN EKSPERT GJENNOM PATENTERT TEKNOLOGI 
Designet for å “tenke” som en ekspert vil SmartComp utføre en analyse, som ville være ekstremt 
tidkrevende manuelt, i løpet av få sekunder. Benytter en patentert algoritme  som sikrer at 
problematiske “trap-elements“, urenheter og mineraler ikke forstyrrer identifikasjonsprosessen 
og fokuserer søk på de viktigste elementene for brukeren. 

DREVET AV DEN STØRSTE DATABASEN FOR METALLER 
Selv den beste eksperten kan ikke utrede mye uten et stort bibliotek for oppslag og 
sammenligning. SmartComp er derfor integrert med databasen Total Materia. Dette gir 
muligheten til å sammenligne den angitte kjemiske analysen med komposisjonsdata fra over 
350,000 materialer, alt for å finne materialer på en problemfri måte. 

ALTERNATIV FOR AVANSERT IDENTIFIKASJON 
I tillegg til modusen for standardidentifikasjon tilbyr den avanserte ekspertmodusen muligheten 
til å endre prioriteter på de ulike legeringselementene individuelt. Dette analyseverktøyet 
gjør det enklere og raskere å finne legeringer som er mer egnet for bruksområdet. 
Referansematerialer og andre moduler finner materialer for å kalibrere spektrometrene.

VIDRE IDENTIFIKASJON 
Å identifisere lignende materialer er bare en side av saken. Total Materia gir direkte tilgang til 
lister av materialer og egenskaper, og tilbyr på denne måten en mulighet for en mer detaljert 
sammenligning av kandidater og deres egenskaper. Denne sammenligningen inkluder side-om-
side-sammenligninger og sammenligninger basert på kjemisk komposisjon og mekaniske egens-
kaper. Alt dette ved bruk av kryssreferansetabeller og SmartCross2 modulen.
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