
63 krajów / norm

240 tys. materiałów

6 mln. rekordów własności

  Właściwości dla ponad 240.000 materiałów

  Metale, polimery, ceramika, kompozyty 

  Normy SDO z 63 krajów

  Międzynarodowe tabele porównawcze

  Skład chemiczny

  Dane mechaniczne i dane fizyczne

  Wieloopcyjne porównywanie materiałów

  Ponad 1.800 źródeł dla zaawansowanych danych

  Ponad 45.000 krzywych naprężenia-odkształcenia

  Ponad 8.000 materiałów z własciwościami cyklicznymi

  Szacowanie właściwości i interpolacja 

  Eksport danych do oprogramowania CAE

  Identyfikacja nieznanych materiałów

  Śledzenie aktualizacji standardów poprzez moduł Tracking

www.totalmateria.com

Total Materia jest najbardziej kompleksową bazą materiałową na świecie,  
zapewniającą błyskawiczny dostęp do właściwości dla ponad 240.000 tys.materiałów:  

metali, polimerów, ceramiki i kompozytów.
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Od konsultantów, małych oraz średnich przedsiębiorstw, aż do największych organizacji 
międzynarodowych, Total Materia ma pakiety i opcje dopasowane doróżnych potrzeb.

Total Materia oferuje szereg pakietów starannie stworzonych, aby zapewnić idealne 
rozwiązanie dla wszystkich możliwych potrzeb.

Total Materia może być dostępna 
poprzez różne opcje, włączając jednego 

użytkownika dla wersji CD, poprzez 
bardziej elastyczne licencje internetowe 
dla pojedynczych użytkowników, licencje 
wieloosobowe dla małych i dużych firm, 

aż do korporacyjnych rozwiązań dla 
międzynarodowych przedsiębiorstw.

Licencja dla wielu użytkowników

Rozpowszechnianie informacji i wiedzy 
zawartej w Total Materia poprzez 

intranet. Ty i wszyscy Twoi koledzy 
mają dostęp do bazy według potrzeb 

w dowolnym czasie, prosto z sieci 
znajdującej się w Twojej firmie.

Baza danych  zawiera ponad 240.000 
materiałów metalowych i niemetalowych  
w module PolyPLUS. Total Materia jest  
numerem  jeden jeśli chodzi o zasób 
informacji dotyczących  właściwości 
materiału. Extended Range jest  
unikalnym źrodłem danych naprężenia - 
odkształcenia,  danych zmęczeniowych  
i wielu  innych, co pomaga w 
redukcji pozyskiwania krytycznych 
danych i otwiera nowe możliwości w 
projektowaniu.
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Essentials

Essentials Premium

Inspect

Inspect Premium

Design

Design Premium

PowerPack

PowerPack Premium

Zestawy produktów

Niezrównane źródło zaawansowanych właściwości materiału

Zapełnienie luki między źródłem danych i CAE

Natychmiastowa identyfikacja nieznanych materiałów

Katalogi dostawców metali i specjalna wyszukiwarka

Najbardziej kompleksowa baza danych metali na świecie

Dane  dla tysięcy materiałów niemetalicznych

Zapewnia dostęp do  ważnych standardów  i aktualizacji 
materiałów

Komponenty

WEB EDITION

DESKTOP EDITION

COMBO EDITION

wszystkie materiały w jednej bazie danych

W E r s j E  P r o D u K t ó W
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