Postęp w zakresie dokładności, dostępności
i wykorzystania informacji o materiałach w celu wspierania
edukacji i badań naukowych.
AKTULNE I NIEZAWODNE DANE
ZARZĄDZANIE I INTEGRACJA
TABELE PORÓWNAWCZE I ZAMIENNIKI
ZRÓŻNICOWANE MATERIAŁY
RÓŻNORODNE WŁASNOŚCI
MATERIAŁÓW

ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI
ROZPORZĄDZENIAMI

Nasz zespół

Siedziba: Zurich, Szwajcaria
Centrum rozwoju: Belgrad, Serbia
Klienci 100 +kraje

Pierwsze
partnerstwo
CAE

30 + Eksperci inżynieryjni

20 + Wsparcie techniczne

Podwójny
certyﬁkat ISO

Nowe narzędzia do
współpracy

Zgodność produktu
i zrównoważony
rozwój

Material
Compliance
Zmiana Key to
Metals
na Total Materia

Uczenie
maszynowe do
prognozowania
własności
Uruchomienie
nowego
interfejsu

20 + Zespół IT
Key to Metals,
13tys. metali

Pierwsze partnerstwo
OEM producenci
spektrometrów
Dodanie
materiałów
niemetalowych

Rozwiązywanie
wyzwań
związanych z
zarządzaniem
ﬁrmą

Informacje o właściwościach materiałów

Zarządzanie informacjami o materiałach

✔ Globalny dostęp online w 26 językach przy
zwiększających się zbiorach danych dla wszystkich
proﬁli inżynierskich

✔ Organizowanie i przechowywanie wewnętrznych
danych materiałowych, wyników testów, własności
inetelektualnej itd.
✔ Praktyczna integracja z podstawowymi systemami
biznesowymi i m.in. – CAD/CAE/PLM/ERP – Restful
API
✔ Udostępnienie przykładowych materiałów i zbiorów
danych dla różnych scenariuszy nauczania dla
różnych grup uczących się i badawczych.

✔ Rozwój funkcjonalności umożliwiający szybkie,
proste i identyﬁkowalne podejmowanie decyzji
dotyczących wyboru materiałów
✔ Kompetentni, sprawni, merytoryczni eksperci,
zapewniający wymaganą integralność techniczną

LCA i zgodność produktu
✔ Wspieranie badań w zakresie inżynierii środowiska i
realizacji programów nauczania poprzez zrozumienie
wpływu materiałów na środowisko.

Uczenie maszynowe
✔Przełom w przewidywaniu właściwości materiałów
dzięki własnym i komercyjnym modelom

✔Rozwijanie własności intelektualnej poprzez
zastrzeżone procesy klasyﬁkacji i normalizacji danych
✔ Zrozumienie zakresu globalnych przepisów i ich związku
z rzeczywistymi wyzwaniami dotyczącymi materiałów
✔Osiągnięcie wysokiego poziomu pewności (90%+)
dzięki możliwościom porównania ogromnego zestawu
✔ Ćwiczenia w tworzeniu, stosowania i oceny zestawień
testów.
materiałów w symulowanych projektach

Zatwierdzone
materiały
Opcje na
serwerze/w
chmurze
Dane testowe

Zatwierdzone
materiały

Identyﬁkacja
materiału

Zmęczenie/
Korozja

Globalne
zamienniki

Substancje,
skład i zgodność

Przepływ pracy

Total Materia rozwiązania
2023
Obsługa akademickiej działalności
dydaktycznej i badawczej:

Dotychczasowe
materiały /nowe
dane CAE
Zatwierdzone
materiały

•Niezrównany zbiór danych materiałowych
i narzędzi
•Organizowanie, zarządzanie i
wykorzystywanie w jednym miejscu
danych o materiałach powstałych w
wyniku testów i projektów badawczych

Raporty
Selakcja

Dane
symulacji
RESTfull API
Dzielenie się
linkami

Lifecycle
Assessment

Wybór
rozwiązania

BOM Assessment

Przewidywanie
właściwości

•Praktyczne wdrożenie systemu
głębokiego uczenia złożonego z ponad
1000 modeli sztucznych sieci
neuronowych do przewidywania
właściwości materiałów
•Zrozumienie roli, jaką odgrywają materiały
w kontekście zgodności i
zrównoważonego rozwoju (LCA)

Jak rozwiązanie TM może pomóc Uczelniom
Ułatwia wybór materiału :
• Wyszukiwanie
• Porównywanie
• Sprawdzanie zgodności
• Zamienniki na globalnym
poziomie
Umożliwia:
• Dzielenie się
• Raportowanie
• Eksportowanie do innych
narzędzi
• Zarządzanie materiałami
Zwiększa :
• Wydajność
• Przyspiesza proces
zatwierdzania

Oszczędza
pieniądze

Oszczędza
czas

Poprawia
jakości

Połączone dane sercem rozwiązania
Total Metals

PolyPLUS

Compliance

> 370,000 Metale

> 130,000 Niemetale

> 47,000
Materiały i substancje

Skład, właściwości mechaniczne i
ﬁzyczne, obróbka cieplna,
skrawalność, dane magnetyczne i
metalograﬁczne
70% standardy

Polimery, kompozyty, włókna,
ceramika, drewno itp. Właściwości
mechaniczne, ﬁzyczne, termiczne,
elektryczne itd..
80% karty techniczne
producenta

30% karty techniczne
producenta

20% standardy

REACH, RoHS, FDA, ELV, WEEE,
biokompatybilność, kontakt z wodą
i żywnością
95% oﬁcjalne regulacje
5% sprawdzone źródła

Tracker
Extended Range

DataPlus

Enviro

> 200,000 zestawów
danych

> 200,000 zestawów
danych

> 100,000 zestawów
danych

Wykresy naprężenie-odkształcenie,
dane zmęczeniowe, plastyczność,
mechanika pękania i pełzanie

Spawanie / klejenie, powłoki,
wymiary i tolerancja, trybologia,
smarów

80% dane eksperymentalne
20% zweryﬁkowane źródła

Korozja, odporność na warunki
atmosferyczne, starzenie i wpływ
promieniowania
90% podręczniki techniczne

60% leksykony
40 standardy

10% standardy

Monitorowane
aktualizacje norm i
materiałów

Pomocne funkcjonalności
Smart Comp
Identyﬁkacja metali na podstawie składu chemicznego
uzyskanego ze spektrometrów lub ręcznych danych
wejściowych.

eXporter
eXporter umożliwia użytkownikom eksportowanie właściwości
materiałów w ciągu kilku sekund do ponad 26 formatów CAE

Material Console
Tworzy spójność, wydajność i ogranicza powtarzalność

Assessor
Natychmiastowe potwierdzenie, które materiały i substancje są
zgodne z określonym międzynarodowymi rozporządzeniami

Pomoc w zrozumieniu, jak międzynarodowe materiały są połączone w
rzeczywistych zastosowaniach
AMERYKA PÓŁNOCNA
Canada
• CSA
Mexico
• NMX

Argentina
• IRAM
Brazil
• NBR
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EUROPA

United States
• AA
• ABS
• ACI
• AISI
• AMS
• API
• ASME
• ASTM
• AWS
• CDA
• MIL
• NEMA
• SAE
• UNS

AMERYKA POŁUDNIOWA
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Austria
• ONORM
Belgium
• NBN
• ULSAB - AVC
Bulgaria
• BDS
Czech Republic
• CSN
European Union
• ASD-STAN
• EN
• EU
• ASD-STAN
Finland
• SFS
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France
• AFCEN
• AFNOR NF
• AIR
• BV
Germany
• DIN
• GL
• SE
• SEL
• SEW
• TGL
• VDA
• VDI
• VdTÜV
• WL

NORMY MIĘDZYNARODOWE

43
Hungary
• MSZ
Italy
• RINA
• UNI
Netherlands
• NEN
Norway
• DNV
• NS
Poland
• PN
Portugal
• NP
Romania
• ASRO
• STAS

Russia
• GOST
• TU
Spain
• UNE
Sweden
• SS
Switzerland
• SNV
United Kingdom
• B.S.
• DEFSTAN
• DTD
• LLOYDS
Yugoslavia
• JUS

AFRYKA
South Africa
• SANS

International
• IEC
• ISO

AZJA & AUSTRALIA
Australia
• AS
China
• CNS
• GB
• GJB
• NB
• YB

1

India
• IS
Japan
• JASO
• JFS
• JIS
•NKK
Korea
• KS

Malaysia
• MS
Thailand
• TIS
Turkey
• TS
Vietnam
• TCVN
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Map
Tysiące kartWorld
technicznych
producentów

Możliwości tworzenia powiązań
między międzynarodowymi
normami
Tabele porównawcze

Referencje wymienione dla każdej
wartości danych

Opatentowane algorytmy wyszukiwania
podobnych materiałów na podstawie
właściwości
Wyszukiwarka
odpowiedników

Widok porównania

100% danych zebranych przez
ekspertów z danej dziedziny

Po pierwsze jakość
Jedyna na świecie baza
materiałów z certyﬁkatami ISO

ISO 9001 QMS
•Jakość i niezawodność
•Ciągłe ulepszenia
ISO 27001 ISMS
•Niezawodność obsługi
•Ochrona danych
ISO 27701
•Prawa do prywatności osób
ﬁzycznych

Veracode Continuous
Certyﬁkacja kodeksu i praktyk
•Bezpieczeństwo kodu dla
komponentów wewnętrznych i
otwartych źrodeł
•Ocena bezpieczeństwa ze
zintegrowanym skanowaniem,
pre/postprodukcja

Tracker Data
Liczba danych aktualizowanych co miesiąc

Użytkowanie bazy

Wyszukiwanie materiałów i własności
•Znajdowanie informacji dla znanego materiału
• Szybkie wyszukiwanie i znajdowanie danych
• Eksportowanie danych
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Wyszukiwanie materiałów według określonych parametrów
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Różne sposoby porównywania danych
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Analizowanie wyników spektrometru
•Identyﬁkacja materiału na podstawie jego składu chemicznego
• Import danych ze spektrometru lub arkusza Excel
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Dane kontaktowe
Magdalena Lelwic
m.lelwic@keytometals.com
Tel. 616601512

