
Verdens mest omfattende 
materialdatabase

Den ultimate løsningen og førstevalget til ingeniører fra hele verden



  Egenskaper for 450,000+ materialer

  3,000+ kilder til avansert data 

  Metaller, polymer, keramiske- og komposittmaterialer

  150,000+ spenning-tøyningskurver

  74 standardiseringsorganisasjoner

  35,000+ materialer med sykliske egenskaper

  Internasjonale kryssreferansetabeller

  Estimering og interpolasjon av egenskaper

  Kjemisk sammensetning

  Data eksportert til CAE-programvare

  Mekaniske og fysiske egenskaper

  Identifikasjon av ukjente materialer

  En rekke muligheter for materialsammenligning

  Sporing av standard- og materialoppdateringer

Hva finnes her?

Mer enn 20 millioner materialegenskaper fordelt på over 450,000 
metalliske og ikke-metalliske materialer, på 26 ulike språk

www.totalmateria.com



PolyPLUS

Extended Range

eXporter

Tracker

Total Metals

Suppliers

SmartComp

DataPLUS

Total Metals er verdens desidert største database for metalliske 

egenskaper og er kjernen til Total Materia sitt produkttilbud,  

og fungerer som en inngangsport til en enestående samling  

datasett og moduler som hjelper det internasjonale ingeniørmiljøet.

Komponenter

Data- og funksjonalitetsmoduler som kombineres for å lage  
den ultimate løsningen

www.totalmateria.com



THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S

74 land/standarder

450K materialer

20M egenskapsposter

  Egenskaper for 450,000+ materialer

  3,000+ kilder til avanserte data

  Metaller, polymer, keramiske materialer og 
komposittmaterialer

  150,000+ spenning-tøyningskurver

  74 standardiseringsorganisasjoner

  35,000+ materialer med sykliske egenskaper

  Internasjonale kryssreferansetabeller

  Estimering og interpolasjon av egenskaper

  Kjemisk sammensetning

  Dataeksportering til CAE-programvare

  Mekaniske og fysiske egenskaper

  Identifikasjon av ukjente materialer

  En rekke muligheter for materialsammenligning

  Sporing av standard- og materialoppdateringer

Total Materia er verdens mest omfattende materialdatabase og tilbyr lynrask tilgang  
til egenskaper til over 450,000 metaller, polymer, keramiske materialer og komposittmaterialer.

www.totalmateria.com
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Total Materia tilbyr en rekke pakker som 
er nøye konstruert for å passe dine 
materialbehov.

Total Materia kan nås gjennom en 
rekke pakkealternativer, inkludert en 

skrivebordsutgave og en hel rekke 
fleksible webbaserte alternativer for 

enkeltbrukere, flerbrukerløsninger for 
store og små selskaper, helt opp til store 

internasjonale bedrifter.

Produktpakker

WEBUTGAVE

P R O D U K T V E R S J O N E R

Det definitive stedet for materialegenkaper

Total Materia har pakkeløsninger som passer perfekt for alt fra konsulenter, 
små bedrifter, mellomstore bedrifter til de største internasjonale 

organisasjonene.

Fullversjonen av databasen Total Materia dekker metalllegeringsegenskaper fra 
74 land/standarder og inkluderer mer enn 20,000,000 poster, for over 450,000 
legeringer - stål, jern, aluminium, titan, kobber, magnesium, tinn, sink, bly, nikkel, 
kobolt, og mye mer.

Komponenter

P A K K E R K O M P O N E N T E R

TOTAL  
METALS

SMART  
COMP

EXTENDED 
RANGE

POLY 
PLUS

EXPORTER DATA 
PLUS

TRACKER SUPPLIER

Essentials

Essentials P R E M I U M

Inspect

Inspect P R E M I U M

Design

Design P R E M I U M

PowerPack

PowerPack P R E M I U M

Enestående informasjon om avanserte materialegenskaper

For søk etter leverandører

Muliggjør umiddelbar identifikasjon at ukjente materialer

Verdens mest omfattende metalldatabase

Tilbyr oversikt over standard-  og materialoppdateringer

Fyller gapet mellom datakilden og CAE-programvare

Egenskapsdata for tusenvis av ikke-metalliske materialerPolyPLUS

Gir informasjon om korrosjon, belegg, dimensjon og 
toleransedata for tusenvis av materialer

DataPLUS



V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

Verdens mest omfattende metalldatabase

Utfordringer
 k Finne ekvivalenter til utenlandske 
materialer, og sammenligne alternativer 
side om side

 k Søke etter materialer fra hele verden 
ut ifra kjemisk sammensetning eller 
mekaniske egenskaper

 k Tolke materialspesifikasjoner og 
finne korrekte materialetyper for 
bruksområdet

 k Finne presise, sporbare og pålitelige 
mekaniske, fysiske og andre egenskaper 
for ulike forhold og temperaturer

Løsningen
 Den største tilgjengelige ressursen for grunnleggende og 

komplekse ingeniørvirksomheter

 Internasjonale kryssreferansetabeller fra 74 land gir den beste 
bistanden til å identifisere lignende og ekvivalente materialer

 Standard data komplettert av tusenvis av egenutviklede 
materialer og andre ressurser, som gir en komplett løsning

Fordelene
 k Enorme tidsbesparelser

 k Økt nøyaktighet og pålitelighet

 k Felles plattform for repeterende resultat gjennom hele 
organisasjonen

Total Metals er verdens desidert største database for metalliske materialegenskaper,  
og sitter i midten av Total Materia sitt produkttilbud, og fungerer  

som en ingangsport til en enestående samling datasett og moduler.

15M egenskapsposter 350K materialer 74 land/standarder

www.totalmateria.com
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Fokusert på å tilby standard metallegenskaper, gir Total Metals  
deg hele 15 millioner dataposter fordelt på over  

350,000 materialer i 74 land/standarder

DEN STØRSTE HØYKVALITETS-DATABASEN 
Fra kjemisk komposisjon, kryssreferansetabeller, mekaniske- og fysiske egenskaper ved rom-, 
eleverte- og senkede temperaturer, metallografi og produserbarhet gir Total Metals deg den 
beste kvaliteten og påliteligheten fra den eneste sertifiserte databasen av sitt slag innen 
materialindustrien.

DEN RASKESTE OG KRAFTIGSTE KRYSSREFERANSEN 
De mest omfattende kryssreferansetabellene med mer enn 15 millioner poster, for        
ekvivalente materialer fra hele verden, systematisert gjennom egenskaper og likhet. I tillegg 
gjør den patenterte algoritmen SmartCross2 det mulig å identifisere ukjente materialer fra 
komposisjon.

ENESTÅENDE UTVIKLING OG KUNDESERVICE 
Total Metals sin material- og egenskapsinformasjon bli oppdatert hver eneste måned, og 
gir deg alltid den nyeste informasjonen om standarder, samt oppdaterte datasett, unike    
algoritmer og nye programvarefunksjoner. Alle aspektene av Total Materia er fullt ut støttet 
av et dedikert teamet av spesialister med over 300 års erfaring samlet som gir teknisk           
konsultasjon GRATIS til alle abonnenter.

Tekniske kataloger

Over 
350,000 materialer

74 
land/standarder

Kryssreferanser

Sammenligne

Standarder

Egenutviklede dataark

Eksperimentell data

Metallografi bilder

Kjemisk komposisjon

Mekaniske egenskaper

Fysiske egenskaper

Varmebehandlingsdiagram

Magnetiske egenskaper

Produksjonsdata

Verdens mest omfattende metalldatabase

www.totalmateria.com



V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

Egenskapsdata for tusenvis av ikke-metalliske materialer

Utfordringer
 k Finne presise og sporbare standarder 
og materialegenskaper for polymer, 
komposittmaterialer og keramiske 
materialer

 k Simultan sammenligning av ulike typer 
metalliske og ikke-metalliske materialer for 
å finne de beste alternativene

 k Finne sjelden og avansert 
egenskapsinformasjon for FEA/CAE-
beregninger inkludert spenning-tøynings- 
og utmattingsdata

Fordelene
 k Alle materialegenskaper samlet på ett sted for å dekke dine 
behov

 k Nye muligheter for design ved å sammenligne ytelsen til 
fullstendig ulike materialer

PolyPLUS er datasettet for ikke-metalliske materialer som plast,  
keramiske materialer og komposittmaterialer

Løsningen
 Ikke-metalliske materialegenskaper for titusenvis av typer 

plast, keramiske materialer og komposittmaterialer

 Inneholder tusenvis av proprietær- og standardmaterialer

 Uanstrengte søk på avanserte egenskaper for ikke-metaller 
inkludert spenning-tøyningskurver og sykliske prosesser

PolyPLUS

www.totalmateria.com

Polymerer KomposittKeramiske Fibre Sement Skum Bikuber Tre



Integrert med databasen Total Metals databasen, som inneholder 
over 350,000 metalliske legeringer, gjør PolyPLUS Total Materia til  

en enestående løsning for alle dine materielle behov.

Egenskapsdata for tusenvis av ikke-metalliske materialer

www.totalmateria.com

Komposisjonsdata

Mekaniske egenskaper

Fysiske egenskaper 

Termiske egenskaper

Elektriske egenskaper

Produksjonsinformasjon

Spenning-tøyning diagram

Standardmaterialer

Dataark fra produsenter

Eksperimentell data

Polymerer

Keramiske
materialer

Kompositt
materialer

Fibre

Sement

Skum

Bikuber

Tre

DEN ULTIMATE DESTINASJONEN FOR ALLE DINE MATERIELLE BEHOV 
I kombinasjon med verdens mest omfattende metalldatabase tilbyr PolyPLUS alle fordelene 
med Total Metals, bare for ikke-metalliske materialer. Dette inkluderer informasjon om 
tusener av typer plast, komposittmaterialer og keramiske materialer. Alt er tilgjengelig ved ett 
museklikk!

AVANSERTE EGENSKAPSDATA FOR IKKE-METALLER 
I tillegg til å inneha en unik samling avanserte egenskaper for metalliske materialer tilbyr 
Extended Range også et omfattende sett spenning-tøyningskurver og utmattingsdata for 
ikke-metaller.

ENESTÅENDE UTVIKLINGER OG OPPGRADERINGER 
Gjennom vårt dedikerte PolyPLUS-team, blir ny data og nye funksjoner lagt til hver eneste 
måned, hvilket betyr at vårt bibliotek av ikke-metalliske materialer er i stadig vekst og er blitt 
en uvurderlig ressurs for det globale ingeniørmiløet.



Enestående materialegenskaper for avanserte beregninger

V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

Utfordringer
 k Finne materialdata for avanserte 
ingeniørberegninger og CAE 
samt simuleringer ved bruk av 
elementmetoden (FEA)

 k Skaffe spenning-tøyningskurver 
ved ulike temperaturer og 
tøyningshastigheter

 k Sammenligne utmattingsegenskaper fra 
ulike opphav av materialet, for eksempel 
amerikanske, europeiske og asiatiske 
materialer

Løsningen
 Tilbyr en unik samling av avanserte egenskaper for bruk 

under kritiske designaktiviteter

 Uanstrengt effektiviserer noe som kan være 
ekstremt tidskrevende som f.eks. det å finne pålitelig 
materialegenskaper for avanserte beregninger

 En egenutviklet metode for innhenting av eksperimentell 
data fra over 3,000 referanser og dokumenter

Fordelene
 k Unngå kostbare og potensielt farlige feil

 k Nye muligheter for optimalisering og kostnadsreduksjon av 
design

 k Forbedre nøyaktighet og effektivitet gjennom hele 
prosessjeden

Spenning-tøyningsdiagrammer Formbarhetskurver Utmattingsdata Deformasjonsdata

Extended Range tilbyr en unik samling data over  
avanserte egenskaper for bruk i kritiske designfaser

www.totalmateria.com
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Total Materia sitt datasett i Extended Range tilbyr en enestående ressurs 
for materialegenskaper som kan brukes i avanserte strukturelle- og 

termiske beregninger og viser analyser som: spenning-tøyningskurver, 
formbarhetsdiagrammer, utmatting med mer.

Enestående materialegenskaper for avanserte beregninger

Extended Range tilbyr en unik samling data over  
avanserte egenskaper for bruk i kritiske designfaser

FLERE TUSEN SPENNING–TØYNINGSKURVER 
Unik samling av mer enn 150,000 spenning-tøyningskurver for beregninger av mer enn               
50,000 plastmaterialer, med ulike former for varmebehandling, arbeidstemperaturer og 
tøyningshastigheter, fra kvasistatisk til over 1,000 1/s. Både analytiske og ingeniørmessige 
spenningskurver er gitt, med mulighet for å interpolere kurver for brukerdefinerte 
temperaturer og tøyningshastigheter.

STØRSTE SAMLING AV SYKLISKE EGENSKAPER 
Den største databasen av livssyklusparametre for både spenning og tøyning av mer enn 35,000 
materialer. e-N- og S-N-diagrammer for ulike varmebehandlinger og lasttilstander. Monotone 
egenskaper er inkludert som referanse sammen med statistiske utmattelsesparametre der det 
måtte være aktuelt.

EGENUTVIKLEDE METODER FOR ESTIMERING AV EGENSKAPER 
Basert på Total Materia sine kryssreferansetabeller og egenskaper til ekvivalente materialer, 
kan Extended Range gi estimater for spenning– tøyningskurver for 90,000 materialer 
og sykliske egenskaper for 80,000 materialer. Selv om estimatene ikke kan erstatte de 
eksperimentelle dataene fullstendig, fungerer de som et verdifullt startpunkt for videre 
undersøkelser og beregninger.

MER AVANSERTE EGENSKAPER FOR DESIGN OG SIMULERING 
Viser grenser og kurver for høy belastning ved en rekke temperaturer, for simulering av 
smiing, strekking og andre formende operasjoner. Informasjon om bruddmekanikk (K1C og 
KC) og Paris-lov-parametre blir presentert med korresponderende grafer til sprekkdanning.
Deformasjonsdata som spenning og bruddstyrke ved ulike temperaturer med beregning av 
Larsen-Miller-parameter og gjenværende levetid til komponentene kan også avleses.

Tabeller

Estimater

Grafer

Sammenligning 
av materialer

litteraturreferanse

Eksporter til CAE

Deformasjonsdata

Utmattingsdata

Spenning-tøyning diagrammer

Formbarhetskurver

Bruddmekanikk

Egenutviklet 
test data

Tekniske
forskningspublikasjoner

Eksperimentell 
data
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V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

Umiddelbar identifikasjon at ukjente materialer

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 
et ukjent materiale

1 2 3TRINN TRINN TRINN

SmartComp, the add on module from Total Materia allows intelligent metal identification  
by chemical composition obtained from spectrometer or other analytical sources.

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.

www.totalmateria.com

SmartComp



SmartComp bruker en patentert algoritme som kan spare 
utrolig mye tid på forskning og øker dermed effektiviteten.

Umiddelbar identifikasjon at ukjente materialer

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 
egenskaper. Alt dette ved bruk av kryssreferansetabeller og SmartCross2 modulen.

Detaljerte 
materialegenskaper

Kryssreferanse
 av materialer

Kjemisk analyse

Total Metals

liste med 
mulige treff

Ekspert 
resoneringsmodul

www.totalmateria.com



V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

www.totalmateria.com

DataPLUS er en utfyllende datamodul som gir informasjon om korrosjon, dimensjon og belegg 
samt toleranse for tusenvis av metalliske og ikke-metalliske materialer

Utfordringer
 k Forstå korrosjonsatferd til utsatte materialer

 k Gi en samlet visning av både 
materialegenskaper og dimensjonsdata

 k Finne belegg og deres egenskaper knyttet til 
materialer, alt i en og samme plattform

 k Kommunikasjon mellom ingeniør- og 
innkjøpsavdelingen for å unngå mulige feil

Fordelene
 k Finner mer nøyaktige materialvalg

 k Gir ytterligere innsikt til forskjellige materialers oppførsel under reelle og 
tenkte forhold

 k Utvider omfanget av å finne større mengder materialegenskaper

 k Bygger bro i sammarbeidet mellom prosessene i design- og 
materialanskaffelsefasen

Løsningen
 DataPLUS dekker et bredt spekter av informasjon innenfor sine tre 

respektive undergrupper med data. Fungerer som en ekstra ressurs 
i prosessen ved å gjøre et materialvalg 

 Fullstendig integrert kobles DataPLUS sømløst til annen relevant 
informasjon som kjemiske sammensetninger, tabeller av tilsvarende 
materialer samt mekaniske og fysiske egenskaper. Dette gjør det lett 
å holde oversikten

Gir tilgang til informasjon om korrosjon, belegg, dimensjoner og toleranse for tusenvis av materialer

DataPLUS

Korrosjon Dimensjoner BeleggSkjøter



Informasjon om korrosjon, belegg, dimensjoner og toleranse for tusenvis av materialer

www.totalmateria.com
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Korosjonsmotstand

Kritisk grop temp.

Flere mediums betingelser

Sveiseegenskaper til materialer

Egenskapsdata til forbruk

Informasjon om sveiseregime

Diameter og tykkelser

Toleransegrensen

Standardpakkeskjemaer

Masse og tykkelser

Hardhet

Friksjonskoeffisienten

Dimensjoner

Belegg

I samsvar med den primære materialdatabasen Total Metals  
og PolyPLUS, støtter og supplementerer DataPLUS  
viktige anvendelse innen industrien og hjelper til å  
gjøre riktige valg relatert til materialvalg og bruk.

KORROSJONSDATA FOR TUSENVIS AV MATERIALER 
Finne informasjon om korrosjonshastigheter og korrosjonsmotstand i forskjellige 
omgivelser for en rekke temperaturer. Korrosjonsdata som inkluderer medium, temperatur, 
eksponeringstid og korrosjonstype er sømløst integrert med mekaniske og fysiske 
egenskaper. Alt for å gi en enhetlig plattform for materialvalg.

FINNE INFORMASJON OM DIMENSJONER OG TOLERANSE PÅ SEKUNDER 
Virkelig et MÅ-HA-produkt for å redusere avstanden mellom prosjektering og innkjøp.         
Dimensjon- og tolleransedatasett gir deg tilgang til informasjon knyttet til spesifikke målinger 
med deres tilatte variasjoner, sammen med nyttig informasjon om emballering.

SØKE ETTER BELEGGSINFORMASJON FOR BEDRE Å FORSTÅ DENS 
PRESTASJON 
Hundrevis av beleggbetegnelser tilgjengelig med dimensjon- og egenskapsdata for 
å tilrettelegge for gode avgjørelser knyttet til valg av belegg og dens ytelse. Bruk den 
lett forståelige søkemotoren for å finne egenskaper som dimensjoner, maksimal 
arbeidstemperatur, hardhet og mye mer.



V ERDENS MES T OMFAT TENDE DATA BA SE PRESENTERER

Fyller gapet mellom datakilde og CAE-programvare

Utfordringer
 k Finne avanserte materialegenskaper 
for lineære og ikke-lineære CAE-            
beregninger i et brukervennlig                                                
grensesnitt 

 k Importere data fra kilden til CAE-       
programvaren uten behovet for           
ytterligere dataprosessering, klipping, 
liming eller omskriving

 k Å skaffe pålitelig input for material- 
egenskaper og dermed unngå kostbare 
og potensielt farlige feil

 k Utføre repeterende designoppgaver så 
effektivt som mulig

Fordelene
 k Enorme tidsbesparelser samtidig som den eliminerer 
langtekkelig innskriving av data

 k Øker nøyaktigheten gjennom å unngå feil grunnet dataendring 
ved ny intasting av data

 k Strømlinjeformet og systematisert flyt av data

Løsningen
 eXporter en mengde data for bruk i flere ulike designfaser, 

fra mekaniske egenskaper til spenning-tøyningskurver

 Enkel 3-stegsprosess for utvelgelse, kontrollering 
og importering av data til en rekke forskjellig CAE-
programvare

 Rask og pålitelig overføring av data, uten behov for 
prosessering eller å måtte skrive in data på nytt

eXporter er en tilleggsmodul som hovedsakelig hjelper til med   
å fylle gapet mellom datakilden og CAE-programvare.

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

www.totalmateria.com
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Fyller gapet mellom datakilde og CAE-programvare

Om du trenger å flytte data fra Total Materia direkte til CAE-programvare, 
eller trenger å eksportere til excel eller .xml, gir eXporter deg all 
funksjonaliteten du trenger. I form av en 3-stegs veiviser tilbyr  

den eksportering til mange formater i løpet av sekunder.

Mekaniske egenskaper

Fysiske egenskaper

Spenning-tøyning 
diagrammer

Utmattingsdata

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Velg 
egenskaper

STEP 1

Velg 
format

STEP 2

Eksporter 
til CAE

STEP 3

Mekaniske egenskaper

Fysiske egenskaper

EKSPORTER FRA DEN ULTIMATE RESSURSEN 
Total Materia tilbyr verdens største ressurs for informasjon om materielle egenskaper.   
Det er nå mulig å velge data fra en samling med over 450,000 materialer og 20 millioner 
egenskapsposter for så å eksportere disse slik at dataene er klar for bruk i det neste steget i 
designfasen.

OMFATTENDE ALTERNATIVER FOR FORMAT TIL CAE-PROGRAMVARE 
eXporter kan bli brukt til å eksportere viktig data for avanserte beregninger som mekanisk, 
fysisk, spenning-tøyning og syklisk data til en rekke CAE-format. Fra .xml til enkel .xls gjør 
eXporter det enkelt og raskt å overføre data fra kilde til programvare.

SØMLØS INTEGRASJON AV TOTAL-MATERIA-MODULER 
Datasettene fra Total Materia og Extended Range maksimerer potensialet til eXporter. Med 
full tilgang til de største kryssreferansetabellene og sammenligningsfunksjonene, kan Total 
Materia sin fulle kraft bli brukt til å forsikre at de utvalgte dataene er støttet av velinformerte 
og sporbare avgjørelser.

www.totalmateria.com

Vennligst merk: Maksimalt 100 datasetteksporteringer tillatte per lisens for varigheten av abonnementet.  
Alle tidligere eksporter er tilgjengelig, til enhver tid, og gjenbrukbare et ubegrenset antall ganger for varigheten av abonnementet
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Utfordringer
 k Forsikre at den mest oppdaterte 
informasjonen blir brukt

 k Tilby pålitelig, nøyaktig og sporbar 
informasjon til andre områder av 
bedriften

 k Holde deg oppdatert om endringer av 
materialer og standarder

 k Bidra til at bedriften på best mulig 
måte kan håntere informasjon, 
konfigurasjonsstyring og generell 
prosesskvalitet

Løsningen
 Forsikrer at dataen som blir brukt er den mest oppdaterte og 

derfor den mest pålitelige informasjonen tilgjengelig

 Ser eksakt hva som er endret i databasen, og når. Alt 
fra oppdatering av standardversjoner til endring av 
materialegenskaper

 Følger dine favorittmaterialer og deres endringer i samsvar med 
spesifikke ingeniørbehov

Fordelene
 k Forsikrer at informasjonen som blir brukt er pålitelig og 
nøyaktig

 k Unngår unødvendige kostnader ved oppkjøp av standarder

 k Sørger for optimalisert arbeidsflyt rundt informasjonsbruk

De stadig skiftende internasjonale standardene og produsentspesifikasjonene er blitt et problem, 
Tracker er Total Materias sin løsning for dine behov for sporing av materialer.

Sporbarhet av standarder og materialer

www.totalmateria.com

Materialer Sporing av favoritterStandarder Produsenter

Gjennom å tilby en månedlig notifikasjonsservice tillater Tracker ikke bare 
overvåking av viktige standard- og materialoppdateringer,  

men også informasjon om nøyaktig hva som er endret,  
enten det er oppdatering av viktig data, nye datasett eller  

bare en oppdatering av versjonsinformasjonen.

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Total Materia 
månedlige oppdateringer

Materialoppdateringer

Oppdatering av 
standardversjon

Oppdaterte eller 
nye egenskaper

Produsentoppdateringer

Sporing av favoritter

Tracker
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Innkjøpskatalog og søkemotor over leverandører

Utfordringer
 k Sjekke for egnede leverandører raskt ut 
ifra en rekke valgte materialer

 k Nå tidsfrister for materiallevering og 
takle prisendringer bedre ved å finne 
alternativer i billigere land

 k Finne materialleverandører i andre land 
for å koordinere globale innkjøp

 k Forbedre kommunikasjon mellom 
ingeniørene, innkjøpsavdelingen og 
produksjonsavdelingen

Modulen Suppliers gir i kombinasjon med Total Materia en presis kobling mellom 
materialspesifikasjoner og leverandører fra hele verden.

Fordelene
 k Åpner nye muligheter for kostnadsbesparelse i materialinnkjøp

 k Forener ingeniør- og innkjøpsaktiviteter

 k Sammenkobler materialer med leverandører, dette hjelper 
med å unngå kostbare feil i avgjørelsesprosessen

Alternative leverandørerDirekte leverandører Kryssreferanse

Løsningen
 Uvurderlig kommunikasjonsverktøy for kommunikasjon på 

tvers av ingeniøraktiviteter, innkjøp og produksjon

 Muliggjør en global tilnærming til innkjøp og 
leveranse av materialer i samspill med interasjonale 
kryssreferansetabeller

 Finner alternative leverandører ved et museklikk i 
sammarbeid med de andre Total-Materia-pakkene

Alternative 
materialer

Direkte 
leverandører

Standarder
Standardnummer

Stålgrupper
Leveranseform

Varmebehandling 
Alternative 

leverandører
Mekaniske 
egenskaper

Likhet

Kjemisk 
komposisjon

Kryssreferanse

Total Metals

2

1

Tillater en direkte kobling mellom aktuelle materialer og leverandører fra 
hele verden noe som forbedrer kommunikasjonen  

og fungerer som et godt startpunkt for innkjøpsprosessen.

Suppliers
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Ny databaseplattform for materiale for økt produktivitet og forbedret nøyaktighet

Dine data     +               Total Materia =             Total Materia Integrator

Utfordringer
 k Administrere flere uorganiserte og 
spredte datakilder

 k Gjøre nøyaktig materiellinformasjon 
lett tilgjengelig gjennom hele 
organisasjonen

 k Opprettholde sporbarhet og sikre at 
informasjonen er nøyaktig og oppdatert

 k Holde følge med den stadig økende 
endringstakten for metallstandarder

Løsningen
 En brukervennlig, men fremdeles kraftig, webapplikasjon 

for å sette inn og administrere, materiellegenskaper og 
annen relatert informasjon.

 Komplett sporbarhet oppnådd ved å logge alle endringer
 Fleksibel til å legge til en rekke brukerdefinerte 

egenskaper, datasett og dokumenter
 Sammenligner materialegenskaper ved avansert søk for 

deretter å eksportere dataene, alt dette og mye mer på få 
sekunder

Total Materia Integrator er en ny programvare som tillater bedrifter å lage sin egen database av 
materialer, enten det er interne standarder og bestemmelser, testdata eller eksterne datakilder.

Fordelene

Enkel: Fleksibel pakkekonfigurasjon, 
tilgjengelig på nett eller installert lokalt

Rask: Klar umiddelbar rett fra hyllen 
og tilgang kan gis i løpet av få timer

Oppdatert: Nye funksjoner og 
dataoppgraderinger hver eneste 
måned

Enkel å bruke: Total Materia 
sitt standardgrensesnitt gjør 
informasjonssøk til en smertefri 
opplevelse

Kraftig: Kombinert med data fra 
Total Materia er den et uvurderlig 
verktøy for håndtering av data

Rimelig: Prisen er en brøkdel 
sammenlignet med andre løsninger 
på markedet

www.totalmateria.com



ULTIMAT PRIS-YTELSESFORHOLD 
Integrator kombinerer enkelhet og et brukervennlig grensesnitt med fleksibilitet til å legge 
til flere egenskaper, diagrammer og kurver for private materialer, samt et utvalg av bruker-     
definerte datasett og dokumenter. Enestående hurtighet for distribusjon, gir enorme umid-
delbare gevinster i produktivitet og nøyaktighet, sammen med brukerstøtte i verdensklasse, 
får du meget god verdi for pengene.

KRAFTEN AV INTEGRATOR MED VERDENS STØRSTE MATERIALDATABASE   
Gjennom sammenkobling med databasen Total Materia gir Integrator komplett innsyn i mer 
enn 450,000 materialer. Dette inkluderer alle funksjonene i Total Materia som for eksempel       
avanserte søk, intuitive sammenligningsverktøy, mulighet for å eksportere data i ulike forma-
ter, inkludert de ledende CAE-formatene, og mye mer i løpet av få sekunder.

     PRIVATE KU
N
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ATABASE

Eksportere

Sammenligne

PDF

Diagrammer

Total Materia Integrator

PolyPLUS

SmartComp

Extended Range

eXporter
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Spenning-tøynings diagrammer

Produksjonsinformasjon

Materia 

Total 
ViewerEndre

materiale
Legg til 
nytte 

materialer

Legg til
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Velg
egenskaper

Definere
kilder

Creator

DataPLUS

I samspill med databasen Total Materia gir Integrator et solid grunnlag  
for å ta bedre, mer informerte, avgjørelser samtidig som det sparer tid                    

og gir økt pålitelighet.

Legg Integrator til din nåværende pakke!
Kontakt oss for en demo eller for mer informasjon

www.totalmateria.com

Verdens mest omfattende materialdatabase



Flerbruker-lisensiering:  
Nettverks- og bedriftutgave

Distribuer informasjonen og kunnskapen til Total 
Materia gjennom ditt intranett. Du og alle dine 
kolleger får tilgang til databasen når dere måtte 
trenge den, uavhengig av tid på dagen, direkte 
gjennom bedriftens eget nettverk.

Flerbruker-løsninger gir en enestående fleksibilitet. 
Velg det lisenstilbudet som passer dine behov:

Netverk: Serverbasert lisens med 3 til 6 simultane 
tilkoblinger. Tilbyr tilgang uten passord for 
mellomstore til store bedrifter.

Konsern: Serverbasert lisens med uendelig mange 
simultane tilkoblinger, og uendelig mange servere. Gir 
et godt pris/ytelses-forhold for større bedrifter og 
sentraliserte ressurssentre.

Fordeler med flerbrukerløsninger

Ferdige vedlikeholdsfrie løsninger: Trenger hverken 
installere, laste ned eller vedlikeholde noen som helst 
programvare på dine servere eller datamaskiner.

Alltid oppdatert: Dine brukere vil alltid jobbe med den 
nyeste og oppdaterte versjonen av databasen.

Rask og enkel tilgang til databasen og innhold: 
Brukerne trenger ikke streve med innlogging eller 
passord.

Eksepsjonell økonomi: Dette er den mest 
kostnadseffektive løsningen dersom du har flere 
individer som trenger tilgang til informasjon om 
materialegenskaper. Mange personer kan ha tilgang 
til databasen når de måtte trenge det.

Løsning for flere brukere

Lisenser for flere brukere av Total Materia er den mest praktiske og 
kostnadseffektive løsningen for både mindre kontorer og større bedrifter.

Brukerserver

Brukerserver

Arbeidsstasjon

Total Materia 
webserver

Priser

Prisingen for flerbrukere er basert på antallet simultane tilkoblinger, med en minimum på 3, og helt opp til et 
uendelig antall, gjennom vårt bedriftstilbud. Prisen er også avhengig av antallet lokasjoner som trenger tilgang. 

www.totalmateria.com



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Very first metals database developed in 1993

New functionality modules, 
eXporter and Tracker launched

First partnerships with 
CAE vendors established

Total Materia Integrator Launched 
Private corporate database 
integrated with Total Materia Data

DataPLUS module provides material 
welding info, lubricants, tribology, 
dimensions and coatings information

59% business growth in 2013
New brand launched, KEY to METALS becomes Total Materia

First steel database 
launched online.

First double certification in the 
industry covering quality and 
information security

Non-metallic module PolyPLUS 
availablle to all users 

First of three OEM partnerships agreed 
with the leading spectrometer producers

Extended Range launched 
for the design community

SmartComp developed to aid 
metal identification

2016 2017 2018

Enviro provides information on the 
impact of a range effects on metallic 
and non-metallic materials

The Compliance module provides 
must have information of regulations 
including RoHS and REACH

V I R K S O M H E T S V E K S T

Om oss

Key to Metals AG er en privateid sveitsisk bedrift som jobber med å utvikle 
og drive databasen Total Materia, relatert programvare,  

spesialtilpassede prosjekter og OEM løsninger.

M Å L

Være det verdensledende stedet for informasjon om materialegenskaper, og på den måten hjelpe 
ingeniører, proffesjonelle og bedrifter fra hele verden med å øke deres effektivitet og pålitelighet. 

V I S J O N

Forbli #1 ved å kontinuelig forbedre de multi-dimensjonelle, intuitive og internasjonale 
plattformene for materialegenskaper, og samtidig være det universelle valget for å løse ulike 
nåværende og fremtidige tekniske problemer.

V Å R E  H O V E D P R I N S I P P E R  E R

   Bygge tillit og minske usikkerhet ved å tilby pålitelige data og integritet fra øverste hylle

   Engasjement overfor våre kunder, med enestående brukerstøtte, lokalisering og    
         tilstedeværelse verden over

   Lederskap gjennom innovasjon med store investeringer i utvikling av produkter

www.totalmateria.com
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