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Η Total Materia είναι η περιεκτικότερη παγκοσμίως βάση δεδομένων για υλικά, 
παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση στις ιδιότητές τους για περισσότερα 

από 450,000 μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά και σύνθετα υλικά. 

74 χώρες (πρότυπα)

450 χιλιάδες υλικά 

20 εκατομμύρια εγγραφές

  Ιδιότητες για 450,000 + υλικά

  3,000 + πηγές προηγμένων δεδομένων  

  Μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά, σύνθετα υλικά

  150,000 + καμπύλες παραμόρφωσης

  74 αναπτυξιακοί οργανισμοί προτύπων 

  35,000 + υλικά με κυκλικές ιδιότητες

  Διεθνές πίνακες παραπομπών  

  Εκτίμηση ιδιοτήτων και παρεμβολή 

  Χημική σύνθεση

  Εξαγωγή δεδομένων για λογισμικό CAE

  Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες

  Προσδιορισμός της ταυτότητας αγνώστων υλικών 

  Πολλαπλές επιλογές σύγκρισης υλικών 

  Ενημέρωση προτύπων και δεδομένων υλικών 
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Από εταιρίες συμβούλων, μικρές επιχειρήσεις , μεσαίου μεγέθους εταιρίες, μέχρι τις 
μεγαλύτερες πολυεθνικές οργανώσεις, η Total Materia έχει το πακέτο  

και την άδεια χρήσης του που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Η απολυτη πηγη οροσημο για ολα τα δεδομενα και ιδιοτητες των υλικων

Πρόσβαση στη Total Materia μέσω μιας 
σειράς από έκδοσεις του προϊόντος, για 
μεμονωμένους και πολλαπλούς χρήστες, 

για επιχειρήσεις μικρές και μεγάλες 
μέχρι και εταιρικές λύσεις για διεθνείς 

επιχειρήσεις.

Πακέτα πολλαπλών χρηστών

Διανείμετε την ενημερωτική δύναμη και 
γνώση της Total Materia με πρόσβαση 

ενσωματωμένη στο intranet σας. Εσείς και 
όλοι οι συνάδελφοί σας έχετε πρόσβαση 

στη βάση δεδομένων σε μια “όπως 
απαιτείται” βάση οποτεδήποτε, απευθείας 

μέσα από το εταιρικό σας δίκτυο.

Από την ναυαρχίδα βάση δεδομένων για μέταλλα με πάνω από 450,000 κράματα 
μέχρι το νέο δομοστοιχείο PolyPLUS, η Total Materia αποτελεί τη νούμερο ένα 
πηγή για υλικά δεδομένα. Στο Extended Range μια μοναδική πηγή δεδομένων 
παραμόρφωσης, κόπωσης κλπ. υποστηρίζει τη μείωση του φόρτου αναζήτησης 
κρίσιμων δεδομένων και δίνει περισσότερες δυνατότητες στο σχεδιασμό.   

Βασικα στοιχεια

ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΎΟΎ 

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

H Total Materia προσφέρει μια σειρά 
πακέτων προσεκτικά δημιουργημένα,  
που παρέχουν την ιδανική λύση για όλες 
τις ανάγκες σε υλικά δεδομένα.  

Πακέτα προϊόντων
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ COMPLIANCE ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ PREMIUM Ή ULTRA!
Το στοιχείο Compliance δεν είναι διαθέσιμο με τις επιλογές Basic ή τις άδειες μονού χρήστη.
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Η παγκοσμίως περιεκτικότερη βάση δεδομένων για μέταλλα

Δεδομένα ιδιοτήτων για χιλιάδες μη μεταλλικά υλικά

Απαράμιλλη πηγή προηγμένων ιδιοτήτων υλικών 

Πληροφορίες σχετικά με τη συγκόλληση υλικών, λιπαντικά, πληροφορίες 
σχετικά με την τριβολογία, τις διαστάσεις και τις επικαλύψεις

Πρόσθετη ενότητα δεδομένων που παρέχει δεδομένα διάβρωσης, 
ακτινοβολίας, καιρικές συνθήκες και πληροφορίες γήρανσης

Μονάδα σχετικη με παγκόσμιους κανονισμούς για υλικά και ουσίες

Κατάλογος προμηθευτών μετάλλων και μηχανή αναζήτησης 

Άμεση αναγνώριση άγνωστων υλικών

Γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του αρχείου προέλευσης δεδομένων 
και CAE λογισμικού

Παρέχοντας σημαντικές ενημερώσεις πρότυπων και υλικών
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