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Dijital diş
hekimliğinde
geleceğiniz
exocad.com

exocad

İhtiyacınız olan esneklik
exocad’ın modüler ve açık yaklaşımı sayesinde maksimum esnekliği ve
özgürlüğü tecrübe edin. Yalnızca esnek olan bir yazılım değil aynı zamanda
bir iş modelidir. Modülleri karıştırın ve eşleştirin, kalıcı CAD yazılımı lisansları
satın alın ya da cezbedici ücretlerle yazılımı kiralayın; tamamen sizin seçiminiz.

Uzmanlar dijital diş
hekimliği çözümlerimize
neden güveniyor dersiniz?

Güvenebileceğiniz bir güvenilirlik
Beğenmeye ve kar etmeye devam edeceğiniz bir yazılım oluşturmak üzere
bize güvenebilirsiniz. Ürünümüz, kararlılık süresini ve zamanını bir kez daha
kanıtlamıştır, çünkü kaliteye ve detaylara her zaman en üst düzeyde önem
veriyoruz. Güvenilir güncellemelerimiz her zaman gereksinimlerinize göre
yönlendirilen yeni olanaklar sağlamaktadır.

Bazen, diş hekimliği dünyasında hangi yeni teknolojinin seçileceğini bilmek zordur. exocad’ın
yazılımı dünya çapında on bir diş hekiminin dijital üretime sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasını
sağlamıştır. Müşterilerimizin memnuniyetinden gurur duyuyoruz. Bu sebeple, bir CAD/CAM sistemini
seçmeden önce meslektaşlarınıza ve arkadaşlarınıza yazılımımızla ilgili deneyimlerini sorun.
exocad, dental CAD/CAM sistemlerinin öncü
üreticilerin için bir yazılım seçimidir. Uluslararası diş
hekimleri bizim dijital diş hekimliği çözümlerimizi
güvenli bir şekilde kullanmakta ve değerli geri
bildirimleri müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına
yönelik ürünlerimizi optimize etmeye devam
etmemiz konusunda bizi motive etmektedir.
Misyonumuz, dijital diş hekimliğinin olanaklarını
genişletmek ve özünde sizinle birlikte hızla
gelişen bir pazar için sağlam, güvenilir ve kullanımı
kolay yazılım çözümleri sunmaktır.

Yazılımımız sizi yeniliklerin ön planında tutmaktadır. 2010 yılındaki
kuruluşumuzdan beri kendini işine adamış mühendis ve araştırmacı ekibimiz,
diş endüstrisine yönelik en son teknolojik yenilikleri sürekli geliştirmiştir.
Bağımsız ve geçerli bir donanım teknolojisi tedarikçisi olarak amacımız,
yazılım çözümleri ile dijital diş hekimliğinin sınırlarını zorlamaktır.

Diş teknisyenleri ve klinik tedavi uzmanları olarak
sizlerden öğrenmeye devam ediyoruz. Ayrıca
sizden öğrendiklerimizle her gün optimum
kullanılabilirlik sağlayan yazılımları sunabiliyoruz.

Tamamen gelecekte olabilecek değişikliklerden
etkilenmeyen

Araştırma ve yenilik konusuna sürekli odaklanmamız sayesinde dijital diş hekimliğindeki
yeni trendlere hızla adapte olabilirsiniz. Yazılım
çözümlerimiz, hem uzman kullanıcılar hem de
dental CAD/CAM alanına yeni dahil olanlar için
ideal bir seçim haline getiren çok çeşitli belirtileri
kapsamaktadır.

Daha hızlı iş akışı, geliştirilmiş yeterlilik
Büyük ve karmaşık durumlarda uğraşırken bile sağlam şekilde
çalışan yüksek performanslı yazılımla işlem yaparak zamandan
tasarruf edin. Hızlı tepki süreleri ve en uygun kullanılabilirlik,
günlük çalışmanızı hızlandırmaya yardımcı olur.

Kullanımı ve büyük beklentilerinizi
karşılamanız kolay
Dijital çağ için daha erişilebilir dental yazılım oluşturarak
sizin gibi diş hekimleri ile yakın olarak çalışma deneyimimiz
sayesinde karmaşık işlemler artık daha kolay ve verimli hale
gelebilir.
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Bağımsız ve yenilikçi

Üçüncü taraf tarayıcılar, frezeler, yazıcılar ve materyalleri kullanarak en
geniş kapsamlı entegre çözüm seçenekleri ile dental CAD/CAM yazılım
sağlayıcısıyız. Ayrıca müşterilerimizin gereksinimlerini karşılamak ve
aşmak üzere yeni fikirlere açık, bugünün ve geleceğin en iyi çözümlerini
desteklemeye her zaman hazırız.

Amann Girrbach, BEGO, KaVo,
Nobel Biocare, Schütz Dental,
Zfx ve Zirkonzahn gibi öncü
markalar, exocad teknolojisinin
avantajlarından yararlanan
mükemmel şekilde entegre
edilmiş CAD/CAM sistemlerini
sunmaktadırlar.
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KULLANICILAR EXOCAD
HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

“

Komple yazılım çözümümüz, bugün dijital diş hekiminizde geleceğinize başlamak
için size pek çok neden sunmaktadır. Fakat en iyi satış teklifimiz, piyasayı exocad’ın seçim
özgürlüğüyle yeniden keşfederek kazanmış olduğumuz binlerce sadık müşterimizdir.

“
Alwin Ngai
Baş İşletme Sorumlusu
Modern Dental Group Ltd.,
Shenzhen (Çin)
> 2000 çalışan

“
Waldo Zarco Nosti
Diş Teknisyeni, şirket sahibi
Estudio dental CADCAM,
Algeciras (İspanya)
facebook exocad uzaman grubu
5 çalışan

Kevin Shi
Dental Dijital Direktörü

Laboratuvar endüstrisinde dijital devrime başladığımızdan bu
yana piyasada bulunan hemen hemen her diş CAD programını
kullandık. Kendim ve ekibimin exocad hakkındaki en çok
sevdiğimiz şey, diş teknisyenlerinin ellerindeki sezgiselliği,
karmaşık restorasyonları tasarlarken esnekliği ve diğer açık
platform çözümleriyle kolayca entegre olabilme yeteneğidir.
exocad yalnızca her tür durumu ele almamızı sağlamakla
kalmıyor aynı zamanda geleceğe bakarken mevcut dijital iş
akışlarımızı geliştirmemize yardımcı olacak araçları da
sunmaktadır.

Dijital diş hekimliği entegrasyonu, klinikler ile diş laboratuvarları arasındaki
iş akışını yeniden keşfetmiştir.

Uzman seviyeye geçtikten sonra, fikirlerimin gerçeğe dönüşmesine izin
verebiliyorum.

“
Hansi Lange
Usta Diş Teknisyeni, şirket sahibi
Dental Labor Teuber,
Darmstadt (Almanya)
22 çalışan

Aaron Bald, şirket sahibi
J&B Dental Studio, Deforest,
Wisconsin (ABD)
5-10 çalışan

exocad ile dijital hale geçtikten sonra müşteri
tabanımızı genişlettik ve işimizi katlanarak
büyüttük.

“

”

exocad ile dijital olarak ilerlediğimizde önceden
CAD/CAM deneyimimiz hiç olmadı ve yalnızca birkaç
gün içinde CAD/CAM ile hızlanmaya başladık.
exocad bizim için hala çok açık ve kullanıcı dostudur.

”

exocad’ı kullanan diş teknisyenleri, karmaşık implant bar tasarımlarını dahi
kolayca tamamlayarak iş verimliliğini büyük ölçüde artırabilmektedir. Aynı
zamanda exocad DentalCAD yazılımı dünyanın birçok tarayıcı markasıyla
entegre edilmiştir. Bu bize daha fazla seçim özgürlüğü sunuyor.

KTJ International Dental Group,
Shenzhen (Çin)
> 2000 çalışan

exocad, işlerimi planlamama ve tasarlamama izin veren vazgeçilmez bir araç
haline geldi. Smile Design projelerimdeki sanal hastaya erişebildiğim için önemli
kararlar verirken iletişim özellikleri ilave bir değer sağlamaktadır.

“
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”

Çeşitli dental protez ürün tasarımları için exocad DentalCAD yazılımını
kullanıyoruz. exocad yazılımı, özellikle implantoloji alanında sağlam ve
yüksek performanslı.

Axel Kufner
Crown & Bridge, Departman Müdürü
Dental Arts Laboratories, Inc.,
Peoria, Illinois (ABD)
350 çalışan

”

exocad ile çalışmaya ilk başladığımızda, diğer popüler dental CAD
programları konusunda zaten uzun süreli deneyime sahiptik. exocad
deneyimine hiç bir eğitim almadan dahil olmamıza rağmen, aynı
gün kuronlar ve köprüler tasarlayabildiğimizi fark ettik. Beş yıl ve birkaç
bin tasarımdan sonra, exocad’ın ona yüklediğimiz neredeyse her
durumla başa çıkabileceği sonucuna vardık!
Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde kapsamlı bir eğitime ihtiyaç
duymadan herhangi bir tasarım üzerinde çalışabilirsiniz ve esnekliği
en istisnai durumlarda bile tasarımı oldukça kolaylaştırmaktadır.
exocad’ın yıllar içerisinde sağladığı her yeni özellik, akla gelebilecek
her türlü senaryonun hızlı ve sorunsuz şekilde ele alınması için yeni
olanaklar ve araçlar sunmaktadır.

”

Dental Arts Laboratories, Inc. toplamda 12 yerleşkeden oluşuyor. Tamamında
toplam 28 tasarım istasyonu mevcut ... hepsinde de exocad kullanıyoruz.
Yazılım oldukça çok yönlüdür; bir yandan giriş seviyesi tasarımcılarımızın hızlı
şekilde kavramaya alışmaları için sezgisel olup diğer yandan kıdemli CAD
tasarımcılarımız ve onların en karmaşık örnekleri için yeterince güçlüdür.
Kuronlar, köprüler, ısırma plakları, ve RPD’lerden, implantlara ve barlara
kadar her şeyi tasarlayan kullanıcı arayüzü, gerçekçi görüntüleme ve pratik
araçlarıyla diş hekimliğine hayat kazandırıyor.
Tasarımcılarımızı yıllar önce exocad’a geçiş yapma kararı, büyük oranda
exocad’ın ister büyük ister küçük “sıradan olmayan” durumları ele almasından
kaynaklanıyordu. Buna ek olarak, zorunlu lisans ücretlerine karşın yılda
binlerce modülden ve güncellemeden tasarruf sağlıyoruz.
exocad, ona yüklediğimiz her görevle başa çıkarak fikirlerimizi hayata geçirmiştir.

”
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exocad – öne çıkanlar

Yakında

Neler yeni ve neler gelecek?

Switch Tab

Yenilikler

Sanal diş eti tasarımı

Hızlı diş tasarımı için zincir modu

Show/Hide
Antagonist

Show/Hide
Scan

Redo (Ctrl)

Cut (Ctrl)

Webview: Web tarayıcısında veya
uygulamamızda çalışan gerçek 3B önizleme
bağlantıları gönderme

exoplan – 3B implant planlama için entegre
bir çözüm

Yeni kısayol tuşları sayesinde daha hızlı
etkileşim

Klinikler için yeni ve güçlü dental CAD yazılımı

dentalshare yeni iş akışı özellikleri

Eklenti modülü: Parsiyel (bölümlü) iskelet

Model Creator: İmplant analoğuyla modele
diş eti maskesi ekleme

Artikülatör modülü: Artikülatör hareketinde
daha esnek alan seçimi

Eklenti modülü: Smile Design

Eklenti modülü: Cerrahi kılavuzu tasarımı

exocad Ortho

Tek kuronlar için otomatik tasarım önerileri

Geliştirilmekte
Cutback kütüphanesi

Kaplama kuron ve retansiyon kütüphaneleri

Beta

Beta

İlave interaktif kesim görüntüsü
görüntüleme seçeneği

Kron ici modelaji

Taranmış barların üzerinde köprüler ve
waxup tasarlama

• Diş kütüphaneleri kullanılan sanal mum tasarımı

• Yeni eklenti modülü: Çene hareketi içe aktarma

• Kolaylıkla kopyala ve yapıştır dişler

• Bar modülü: Bara anatomik şekillerin verme

• Yuvarlak kenarlı ve düz parçalar için kuron alt
alet dengelemesi

• Model Creator modül: Modellere metin
ekleme

• Bağlayıcı olmayan köprüler

• Yeni sanal artikülatör tipler: bio-art A7+
ayarlanabilir ve Denar Mark 330

• DentalDB’de geliştirilmiş baskı düzeni
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Daha gelişmiş kesim özellikleri

• Hassas ağ görüntülemesi

• Ve çok daha fazlası
7

İmplant planlama

exocad

exoplan

2017’de yeni

Dijital diş hekimliğine yönelik
komple yazılım çözümü

İmplant planlaması alanında kullanımı kolay,
erişilebilir diş hekimliği çözümleri sunmadaki
uzmanlığımızdan yararlandık.
→ Sayfa 36/37

Tasarım
Ortodontik

Üretim

Ön bakış

exocad DentalCAD
Önde gelen beyaz etiketli dental CAD yazılımı:
yeni kullanmaya başlayanlar için mükemmel, ancak
şimdilik sadece uzmanların elinde etkili.
→ Sayfa 10-15

exocad Ortho

exocam

Ortodontik arşiv modelleri, sanal diş planlaması,
braket yerleşimi ve diğerlerini oluşturmaya
yönelik yaklaşan çözümümüz.

Mükemmel entegrasyon, olağanüstü sonuçlar –
exocam frezeleme işlemini her zamankinden
daha kolay hale getiriyor.

→ Sayfa 38/39

→ Sayfa 40/41

Tarama

İletişim

exoscan

dentalshare

exocad DentalCAD ile sorunsuz
tarayıcı entegrasyonu.

exocad yazılım platformu dahilinde vakalara göre
karşılıklı/değiş-tokuşla hızlı işbirliğini sağlar.

→ Sayfa 44/45

→ Sayfa 42/43

Tasarım
exocad ChairsideCAD

2017’de yeni

Daha fazla otomasyon, basitleştirilmiş kullanıcı
deneyimi – exocad ChairsideCAD klinik ortamda
kullanım için optimize edilmiştir.
→ Sayfa 16/17
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exocad ve exoscan, exocad GmbH şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
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Tasarım

exocad DentalCAD

Etkili dental CAD yazılımı
exocad DentalCAD, önde gelen OEM markalı dental CAD yazılımıdır: yeni kullanmaya
başlayanlar için mükemmel, ancak şimdilik sadece uzmanların elinde daha etkili.
Hızlı işlem ve kolay kullanım özelliğiyle bilinen CAD yazılımımız, eğitim masraflarınızı
en aza indirmenize ve verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. Günlük olarak
karşılaşılabilecek karmaşık durumlarda çalışırken bile güvenilir ve dayanıklıdır.
exocad DentalCAD’ın hızı ve esnekliği, organik modelleme alanındaki en yeni araştırma
sonuçları kullanılarak elde edilmiştir. Yedi yılı aşkın bir süredir, mühendis ekibimiz hızla
gelişen bir piyasa için sürekli yenilikler sunmaktadır.
Müşterilerimizi dinliyoruz ve exocad kullanıcıların eğrinin bir adım önünde olmasını
sağlamak için en yeni bilgileri entegre etmeye devam ediyoruz.

Geniş çeşitlilikte endikasyonlar ve işlevsellik
exocad DentalCAD’in standart versiyonu dahi geniş bir endikasyon kapsar.

Anatomik kuronlar

Anatomik/basit kopingler

Minimum çaba ile güzel ve işlevsel
kuronlar tasarlayın. Birden fazla
yüksek kalitede diş kütüphanesi
dahil edilmiştir.

Tam anatomiden başlayarak,
optimum bir koping oluşturmak
için kesim seçeneklerinden
yararlanabilirsiniz.

Ekler

Köprü iskeleti

Büyük bir kütüphaneden gelen ek
şekiller tasarımınıza eklenebilir
veya tasarımınızdan çıkarılabilir.

Tam konturlu kuronlar, kopingler,
pontikler veya inleyler, köprüler ve
köprü iskeletleri ile birleştirilebilir.

İnley/onley
Güzel, doğal görünümlü inley ve
onley restorasyonlar hızlı ve kolay
bir şekilde tasarlanabilir.

Mumlar ile çalışma
Elle hazırlanmış mumlar taranabilir,
düzeltilebilir ve kopyalanabilir. Ayrıca
mumları dijital olarak oluşturmak da
mümkündür.
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Kaplamalar
Sadece birkaç fare tıklamasıyla
oldukça estetik sonuçlar elde edin.
Bir çok güzel diş kütüphanesi dahil
edilmiştir.

Teleskopik kuronlar
Teleskopik kuronlar tasarlarken
exocad size maksimum esneklik
sağlar.
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Tasarım

exocad DentalCAD

Daha fazlasını keşfedin
Yazılımımızın ana fonksiyonlarını bir kez kullanmaya başladıktan sonra,
keşfedilecek daha çok şey bulacaksınız.

Dental paylaşımlı değiştirilebilir
geniş 3B veri setleri

exocad.com/3d.pdf

Standart bir PDF görüntüleyici kullanarak,
3B tasarım ön izlemelerini göndermek için gerçek
3B PDF dosyaları kaydetme

Gelişen bir çevrimiçi topluluk
Gelişen bir çevrimiçi uzmanlar topluluğunun parçası olun. Facebook’taki
bağımsız bir grupta bulunan açık tartışmalarda deneyiminizi paylaşın ve tartışın:
facebook.com/groups/exocadexperts
Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak son kullanıcı desteği, hem
distribütörlerimiz hem de bağımsız üçüncü taraflar tarafından sağlanmaktadır:
exocad.com/partners
YouTube kanalımızı ziyaret edin! Ürünlerimizi daha da iyi ele almanızda size
yardımcı olan çarpıcı teknoloji önizlemeleri, faydalı video eğitim materyalleri
ve bilgilendirici hızlı kılavuzlar bulacaksınız: yt.vu/+exocad
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Tasarım

exocad DentalCAD

exocad DentalCAD standart
versiyona eklenti modülleri
İhtiyaçlarınıza göre exocad DentalCAD standart versiyonunu güncellemenizi kolaylaştırır.
Gelişmiş endikasyonlara yönelik bir çok eklenti modülü arasından seçim yapma.

Tam protez modülü

TruSmile teknolojisi

Sanal artikülatör

Tam protezlerin dijital tasarımı.

Dental restorasyonların gerçekçi
bir biçimde oluşturulması.

Çene hareketini simüle etme ve
dinamik oklüzyona karar verme.

→ Sayfa 29

→ Sayfa 30

→ Sayfa 28

Yeni

İmplant modülü

Bar modülü

Model Creator

Destekler ve vidalı köprüler
tasarlama.

Hem standart hem de karmaşık
barlar için gelişmiş bar tasarımı.

Dijital gösterim taramaları ile
fiziksel modeller oluşturma.

→ Sayfa 18/19

→ Sayfa 20/21

→ Sayfa 22/23

Geliştirilmekte

Çene hareketi içe
aktarma

DICOM
görüntüleyicisi

Çene ölçümlerini cihazlardan
içe aktarma.

Tasarım işlemi sırasında voxel
CT verilerini görüntüleme.

→ Sayfa 31

→ Sayfa 32

Smile Design
Hasta fotoğraflarını, ana hatları ve
3B durumları birleştirme.
→ Sayfa 33

Yakında

Isırma plağı modülü

Geçici modül

Gece korumaları tasarlama.

Operasyon öncesi taramalardan
yumurta kabuğu geçici modülleri
oluşturma.

→ Sayfa 24

→ Sayfa 25
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Parsiyel (bölümlü)
iskelet modülü
Çıkarılabilir parsiyel protez
iskeletleri tasarlama.
→ Sayfa 26/27

Diş kütüphanesi
Güzel ve doğal dişlerin kapsamlı
kütüphanesi.
→ Sayfa 34/35
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Tasarım

2017’de yeni

exocad ChairsideCAD
endikasyonları ve işlevselliği
exocad ChairsideCAD

Klinikler için güçlü dental
CAD yazılımı
Daha fazla otomasyon, basitleştirilmiş kullanıcı deneyimi – exocad ChairsideCAD klinik ortamda
kullanım için optimize edilmiştir.
Yazılım, hasta başında üretilebilen diş restorasyonlarının tasarımını destekler: inleyler, onleyler,
kuronlar, kaplamalar, köprüler ve pontikler. Eklenti modülleri, yumurta kabuğu geçici modülleri ve
ısırma plakları gibi dental aletler oluşturmak için kullanılabilir.
Yazılım, exocad’ın kanıtlanmış ve güvenilir teknolojisine dayanmakta olup seçtiğiniz ağız içi tarayıcıdan
açık dosyalar yüklenebilir. Mükemmel entegrasyon ve sorunsuz iş akışları sağlamak için önde gelen
üreticilerden bazılarıyla yakın olarak çalışmaktayız.
Açık platformumuz sayesinde, içerisinden seçilebilecek geniş bir yelpazede uyumlu üretim sistemleri
ve malzemeler mevcuttur. Kliniğinizde üretilmeyen durumlar için seçtiğiniz laboratuvar ile kolay
şekilde ortak çalışma yapmak üzere entegre iletişim sistemi dentalshare’den yararlanabilirsiniz.

Hasta
iletişimini
daha görsel
hale getirin

Anatomik/basit kopingler
Tam anatomiden başlayarak,
optimum bir koping oluşturmak
için kesim seçeneklerinden
yararlanabilirsiniz.

İnley/onley
Güzel, doğal görünümlü inley ve
onley restorasyonlar hızlı ve kolay
bir şekilde tasarlanabilir.

Anatomik kuronlar
Minimum çaba ile güzel ve işlevsel
kuronlar tasarlayın. Birden fazla
yüksek kalitede diş kütüphanesi
dahil edilmiştir.

Köprü iskeleti
Tam konturlu kuronlar, kopingler,
pontikler veya inleyler, köprüler ve
köprü iskeletleri ile birleştirilebilir.

Kaplamalar
Sadece birkaç fare tıklamasıyla
oldukça estetik sonuçlar elde edin.
Bir çok güzel diş kütüphanesi dahil
edilmiştir.

Eklenti
modülleri

Isırma plağı modülü

Geçici modül

Gece korumaları tasarlama.

Operasyon öncesi taramalardan
yumurta kabuğu geçici modülleri
oluşturma.

→ Sayfa 24

→ Sayfa 25
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TruSmile Teknolojisi

Sanal artikülatör

Dental restorasyonların gerçekçi
bir biçimde oluşturulması.

Çene hareketini simüle etme ve
dinamik oklüzyona karar verme.

→ Sayfa 29

→ Sayfa 30
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Tasarım

Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

İmplant modülü

Yüksek verimlilik
ve işlem güvenirliği

Destekler ve vidalı
köprüler tasarlama

Özel köprü destekleri ve üst yapı tek bir CAD oturumunda
tasarlanabilir. Tasarım aşamasında hem köprü desteklerinin hem
üst yapıların frezeleme parametreleri doğru hesaplandığı için,
tüm parçaların tek bir oturumda/uygulamada üretilmesiyle –
üst yapının tasarlanması için üretilen köprü desteğinin tekrar
taranmasına gerek kalmadan- birbirlerine optimal uyum
sağlamaları mümkün olur.
Kendi bünyenizde frezeleme veya dosyalarınızı üretim için
göndermek sizin seçiminizde. Çok çeşitli kendi bünyesinde
frezeleme sistemleri desteklenmekte ve önde gelen üretim
merkezleri, exocad yazılımı tarafından üretilen dosyaları
kabul etmektedir.

Özel köprü destek
tasarımı
exocad‘ın implant modülüyle, özel
köprü destekleri, kolaylıkla ve basit
olarak tasarlanabilir.

Çeşitli tipteki implant temelli restorasyonlar
için esnek tasarım seçenekleri

Gelişmiş implant
köprü tasarımı

Vidalı köprüler
Vidalı köprülerin, kuronların ve
kopinglerin tasarımı da basit bir
iş haline gelir.

İmplant kütüphanelerinin geniş seçimi
exocad’ın implant modülü geniş bir implant kütüphanesi setiyle birlikte gönderilmektedir.
Geniş bir implant sistemleri seçimi, üst düzey implant üreticilerinden daha küçük yerel
firmalara kadar desteklenmektedir. Üçüncü taraf üreticiler arasından seçilebilen çok daha
geniş bir titanyum tabanları yelpazesi mevcuttur. Buna ek olarak pek çok frezeleme
merkezi, exocad’ın implant modülü için özel kütüphaneler sağlar.
exocad.com/oem-integration/library-integration/
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Bar modülü

Tasarım

Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

Eklere sahip bar

Hem standart hem de karmaşık
barlar için gelişmiş bar tasarımı

Retansiyonlara sahip
ikincil yapı

Standart barların hızlı tasarımı

exocad’ın bar modülü, standart dental barların ve gelişmiş
özel bar tasarımının hem hızlı hem de kolay şekilde
gerçekleştirilmesini sağlar.
Bar, tam anatomik restorasyonlar kapsamında desteklenecek
şekilde tasarlanmıştır. Tasarım üzerinde ekleme ve çıkarmalar
yapılabilir; hazır eklentilerin bar üzerine yapıştırılması veya
vidalanması amacıyla silindirik delikler açılabilir ve dahası
isteğe göre geometriler de kesilebilir.
exocad’ın bar modülü, özenle hazırlanmış tasarım seçenekleriyle, karmaşık klinik vakalarla incelikle uyum sağlayan
dental barlar tasarlamanıza olanak sağlar ve hastalarınıza
maksimum konfor sağlar.
Optimum uyumlu barları üretmek, ultra hassas bir tarama
sistemini gerektirir. Yazılımımız, yüksek işlem güvenirliğini
temin eden dokunsal tarayıcılar gibi yüksek hassasiyetli ölçüm
cihazlarıyla iş akış entegrasyonu özelliğine sahiptir.
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Retansiyonlara sahip bar
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Tasarım

Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

Model Creator

Dijital gösterim taramaları ile
fiziksel modeller oluşturma
exocad‘ın Model Creator modülü, ağız içi tarama verisinden veya
impression (kalıp) taramalarından fiziksel modeller oluşturmanıza
yardımcı olur.

Çıkarılabilir segmentli model

Farklı model/kalıp stilleri mevcuttur

İmplant analoglarıyla modeller oluşturma.
Sanal diş eti model tasarımı yakında mevcut
olacaktır.

Tam kemer, üst ve alt modeller

Modellerinizi etiketleme

İçi boş modeller, gayet uygun maliyetli baskıya
izin verirler

Hem çıkarılabilir segmentli modellerin tasarımını (hazır tabanlar kullanarak)
hem de, monolitik modellerin (sadece çıkarılabilir hazır kalıpların olduğu)
tasarımını desteklemektedir. Modül varsayılan olarak açık STL dosyalarını
desteklemektedir. Bu nedenle geniş yelpazedeki ağız içi tarayıcılar ilave
ücret olmadan desteklenir.
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Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD / exocad ChairsideCAD

Tasarım

Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD / exocad ChairsideCAD

Gece plağı modülü

Geçici modül

Gece korumaları tasarlama

Operasyon öncesi taramalardan
yumurta kabuğu geçici modülleri
oluşturma

exocad’ın ısırma plağı modülüyle, tedavi
edici gece korumalarını hızlı ve yüksek kalitede
tasarlanabilir.

Optimum hasta sonuçları için hem gece plagi
hem de sanal artikülatörün bir kombinasyon
halinde kullanılmasını öneriyoruz

Yumurta kabuğu tekniğini kullanılarak bireysel
geçici kuronlar ve köprüler tasarlama.

Çıktı dosyaları dökülebilir
veya yazdırılabilir
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Yumurta kabuğu tekniği kullanılarak
tasarlanmış bireysel geçici modül

Geçici modüller, operasyon öncesinde çekilen
taramalara bağlı olarak oluşturulur; geçici
köprünün/kuronun şekli, ya orijinal anatomiden
(orijinal diş hala oldukça iyi durumdaysa)
kopyalanır ya da bunun için diş kütüphaneleri
kullanılabilir.
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Yakında

Tasarım

Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

İskeleti planlandığı gibi tasarlamak
için dokulu taramalardan faydalanın

Parsiyel (bölümlü) iskelet modülü

Çıkarılabilir parsiyel
protez iskeletleri tasarlama
exocad parsiyel iskelet modülü ile exocad, yüksek kalitede
çıkarılabilir parsiyel protez iskeletleri tasarlamak için size
dijital bir çözüm sunar.

• Ağ, temel bağlayıcı, kroşeler, lingual
apronlar ve bitiş çizgileri için gelişmiş
tasarım ve kişiselleştirme özellikleri
• I-bar retansiyonlar için destek
• Kuron ve köprü tasarım elemanları ile
kısmi iskeletleri birleştirme

Parsiyel iskelet tasarımı
çözümümüz, üstün tasarım
esnekliğiyle, sektördeki
beklentisi en yüksek uzmanların
dahi gereksinimlerini karşılar.

• Retansiyon ile tasarım yayınlama
• Kısmi iskelete logolar ve metinler
ekleme
• Yazdırma için destek barları oluşturma
• Optimum uyum için otomatik serbest
bırakma
• ve daha fazlası!

Dişleri exocad DentalCAD’da tasarlayın
ve bunları iskelette birleştirin
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Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD / exocad ChairsideCAD

Tam protez modülü

TruSmile Teknolojisi

Tam protezlerin dijital tasarımı

Dental restorasyonların
gerçekçi bir biçimde
oluşturulması

Yeni eklenti modülümüz olan tam protez,
yüksek estetiklik tam protezler tasarlamak
için yönlendirmeli bir iş akışı sağlar.
Model analizi dijital olarak yapılabilir ve
sonuçlar otomatik diş tasarımı önerisi
için kullanılabilecektir. Protez, işleme,
yazdırma ya da bu yöntemlerin bir
kombinasyonu kullanılarak elde edilebilir.

Tasarım

Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

exocad‘ın TruSmile teknolojisi, dental restorasyonların daha tasarım
işlemi sona ermeden, fotoğrafa yakın bir gerçeklikte, gerçek zamanlı
olarak oluşturulmasını sağlar.
TruSmile, kullanıcılara “Gördüğünüz şey, elde ettiğiniz şeydir” şeklinde bir
deneyim yaşatmasının yanı sıra, diş hekimlerinin, bir hastayı, metal bir
kuron yerine porselen restorasyon yaptırmaya ikna etmelerine yardımcı
olmak için CAD/CAM sistemlerini kullanması güçlü bir pazarlama aracıdır.

Gerçekçi tek diş rengi
seçimli TruSmile
Otomatik diş tasarlama önerisi

28

29

Yeni
Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

Sanal artikülatör

Çene hareketi içe aktarma

Çene hareketini simüle
etme ve dinamik oklüzyona
karar verme

Çene ölçümünü
cihazlardan içe aktarma

Tasarım

Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

Çene hareketi içe aktarma modülü,
Zebris’in JMA sistemi gibi harici
cihazlardan çene hareket kaydı
verilerini içe aktarmanıza izin verir.
Modül, sanal artikülasyon
modülü ile kombinasyon halinde
çalışmaktadır.

Uzmanlar için: yenilikçi, yarı dinamik fiziksel modeller
oluşturmak için Model Creator ile birleştirme

Otomatik oklüzyon ayarlı farklı artikülatör tipleri

exocad‘ın sanal artikülatörü, sizin kuron
ve köprü tasarlarken dinamik oklüzyon
değerlendirmesi yapmanıza olanak tanır.
Fiziksel artikülatör içindeki alçı modellerin
konumu, hastalar üzerinde kusursuz sonuçlar
elde etmek üzere (aynı zamanda sanal
artikülasyonu de destekleyen bir tarayıcı
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yardımıyla) yazılıma eksiksiz bir biçimde
aktarılabiliyor. Kondilar açı, bennet açısı ve
anında taraf değişimi gibi parametreler de tıpkı
fiziksel artikülatörde olduğu gibi ayarlanabilir.
Cihazlardan çene ölçümünü içe aktarmak için
sanal artikülatör, çene hareketi içe aktarma
modülü ile birleştirilebilir.

Hastanın gerçek, dinamik çene hareketlerinin yazılıma aktarılması.
Onları oynatma ve gerçek hareketleri göz önünde bulunduran
restorasyonlar oluşturma
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Ön bakış
Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

DICOM görüntüleyicisi

Smile Design

Tasarım işlemi sırasında
voxel CT verilerini görüntüleme

Hasta fotoğraflarını, ana hatları
ve 3B durumları birleştirme

exocad‘ın DentalCAD platformunda, dental restorasyonların
tasarımı sırasında CT cihazlarından alınan voxel verilerini
görüntülemenize olanak sağlayan entegre bir DICOM
görüntüleyici yer almaktadır.

Yaklaşan Smile Design modülü ile
exocad, estetik planlama için daha
öngörülebilir sonuçlar sağlayan
kolay bir çözüm sunuyor.

Tasarım

Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

• Hasta fotoğraflarını yükleme
• Fotoğrafları taranmış 3B durumla eşleştirme
• Otomatik olarak kılavuzlar ekleme ve düzenleme
• Kapsamlı kütüphanemizden diş şekilleri seçme
• 2B görüntüde anahat şekillerini düzenleme
• 2B’de tasarlama ve 3B sonucu çeşitli açılardan gerçek zamanlı
olarak görüntüleme
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*Not: DICOM görüntüleyici tanı/medikal amaçlara yönelik değildir.
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Tasarım

Şunlar için bir eklenti:
exocad DentalCAD

Diş kütüphanesi

Güzel ve doğal dişlerin
kapsamlı kütüphanesi
exocad DentalCAD, bir diş kütüphane
koleksiyonuyla birlikte gelir.

Modülü satın aldığınızda, toplam olarak şunları satın
almış olacaksınız:

Daha da fazla seçenek isteyenler için, güzel
doğal dişlerin olduğu kapsamlı bir ilave
kütüphane, makul fiyatlı bir eklenti olarak
kullanıma sunulacaktır.

• 61 takım üst ön diş kemeri
• 19 takım alt çene ön dişleri
• 19 takım üst arka diş kemeri
• 19 takım alt çene arka dişleri

Kütüphane, Dr. Jan Hajtó’nun “Anteriores” koleksiyonunu içerir.
Dental teknisyenlere ve klinik tedavi uzmanlarına günlük
işlerinde yardımcı olabilecek geniş kapsamlı ilave araçlar.
Kütüphane üçüncü taraflardan edinilebilir: Kitaplar ve
hatta fiziksel modeller.
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İmplant planlama

2017’de yeni

exoplan, exocad DentalCAD ile
sorunsuz şekilde entegre edilebilir

exoplan

3B implant planlama için
entegre bir çözüm
Yeni yazılım olan eksplanum, diş implantlarının operasyon öncesi planlamasını destekler ve
implant yerleşiminin hastanın anatomisinin görüntüleri içinde görselleştirilmesini sağlar.

İşlem, diğer tıbbi cihazlardan alınan
CT/CBCT veri setlerini temel alır ve
hasta anatomisinin optik taramaları
ve sanal bir protez önerisi ile
desteklenebilir. exoplan, cerrahi
kılavuzların üretilmesi için
tam bir planlama işleminin yanı
sıra geometrik verilerin dışa
aktarılmasına izin verir.

• İmplant konumlarının optimum planlaması
• Geniş yelpazeli CT/DVT cihazlarından DICOM verisi yükleme

İmplant planlaması alanına yönelik,
kullanımı kolay, erişilebilir diş
hekimliği çözümleri sunmadaki
uzmanlığımızdan yararlandık.

• Gelişmiş 2B ve 3B görüntüleme
• Optik tarama verisini ve DICOM verisini kolay eşleştirme
• Çoklu analitik özellikler
• Düzgün iş akışı
• Tüm işlem boyunca adım adım kullanıcı yönlendirme
• exocad DentalCAD ile sorunsuz entegrasyon

Optik tarama verisini ve DICOM
verisini kolay eşleştirme

Ön bakış

Cerrahi kılavuzu tasarımı
Yaklaşan cerrahi kılavuz tasarımı modülümüz ile,
exoplan’da planlanan implant konumlarına
ve bir alçı modeli taramasına dayanan farklı tipte
delme kılavuzları tasarlayabilirsiniz.
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2017’de yeni

Ön bakış

exocad Ortho

Ortodontik endikasyonlar
için entegre bir çözüm
exocad Ortho Archiver, ortodontik
arşiv modelleri oluşturmak
için yaklaşan bir çözümümüzdür.

Sanal diş planlamaları, braket yerleşimi ve daha fazlası için
ilave orto modülleri daha ayrıntılı olarak sunulacaktır.

Ortodontik

exocad Ortho Archiver

Ortodonti dünyasına exocad’ın aşağıdaki güçlerini
getiriyoruz:
• Yüksek otomasyon seviyesi sayesinde sezgisel
kullanım ve hızlı sonuçlar
• Ağız içi ve impresyon tarayıcıları dahil üçüncü taraf
donanımlarıyla mükemmel entegrasyon
• Açık platform

İnteraktif çalışma
modeli tasarımı

Tek tıklamayla diş segmentasyonu

exocad’ın orto modülleri, fotoğrafa yakın
bir gerçeklikte diş oluşturma için TruSmile
teknolojisi ile birlikte kullanılabilir
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exocam’ın özellikleri:
• Tasarımların malzeme blokları içinde kafeslenmesi

exocam

• Üretim kuyruğu yönetimi

En gelişmiş CAM teknolojisi

• Malzeme bloğu yönetimi
• Otomatik alet yolu oluşturma
• Alet yollarının görüntülenmesi ve frezeleme
simülasyonu

Mükemmel entegrasyon, olağanüstü sonuçlar – exocam frezeleme
işlemini her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Üretim

exocam ile, acemi kullanıcılar bile, CAD yazılımıyla sorunsuz entegre edilen
gelişmiş CAM teknolojisinin avantajlarından yararlanabilir. exocam size
bir diş hekimliği laboratuvarındaki günlük işlerinizde düzgün bir iş akışı
sağlamak için ihtiyacınız olan her şeyi sunmaktadır.

exocam, ön frezeleme/ön form verme
destek kütüphaneleri kullanılan üretimi
desteklemektedir

Farklı ön form verme tutucuları
desteklenmektedir

Ön bakış

Freze planlaması exocam’in kullanımı kolay
arayüzü ile daha basit hale getirildi

Henüz exocam’ı kullanmıyor
musunuz?

Çok katmanlı plaka desteği
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CAD tasarımı sırasında çok katmanlı
plakalar, TruSmile teknolojimiz sayesinde,
gerçekçi olarak görüntülenebilir

Açık, XML tabanlı değişim formatlarımız sayesinde exocad
DentalCAD ve exocad ChairsideCAD yazılımlarımızın, diğer
CAM ürünleriyle kolayca entegre edilebileceğini unutmayın.
Daha ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edin:
exocad.com/oem-integration/cam-integration
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exocad yazılım platformu dahilinde
vakalara göre karşılıklı/değiş-tokuşla
hızlı işbirliğini sağlar.

dentalshare

Hızlı, güvenli ve kolay iletişim
Bu, sadece “frezeleme merkezine yükle” işleminden daha fazlasıdır;
klinik tedavi uzmanları, diş teknisyenleri ve üretim merkezleri
arasındaki çok yönlü dijital iletişimin tam yelpazesini kapsamayı
hedefliyoruz.

Aktarım ücreti yok*, komisyon yok
dentalshare ile kâr marjınızı azaltmayacağız. Üretim
merkezlerinden ne aktarım ücreti ne de komisyon alıyoruz.

dentalshare dağıtılmış iş akışları ve verimli çevrimiçi işbirliği
sağlar. Güvenilir olmayan mobil ağ bağlantıları ve kısıtlayıcı
güvenlik duvarları üzerinden de olsa, büyük veri setlerini
sıkıştırabileceğiniz sağlam bir transfer protokolüyle
kombine edilmiş gelecek nesil sıkıştırma teknolojisini
kullanıyoruz. Örneğin, alıcı büyük bir dosyayı, gönderici
daha dosyayı yüklemeyi bitirmeden indirmeye
başlayabilecektir. Tüm aktarımlar, en son şifreleme
teknolojisini kullanmakta ve alındıktan sonra tam
doğrulanmaktadır.

İletişim

exocad, maksimum güvenilirlik ve hızlı ağ çıktısı için,
dünyanın her yerinde server lokasyonlarına ve çoklu
gigabit internet bağlantılarına sahip kendi yedekli,
dağıtık server altyapılarını kullanmaktadır.

Şeffaflık ve gizlilik
Yeni

Webview
Doğrudan tarayıcınızda görüntülenebilen
gerçek 3B önizlemeler gönderin*.
Şimdi deneyin: webview.dental/demo
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*Desteklenen tarayıcılar: Chrome, Firefox, Microsoft Edge

Bir dentalshare kullanıcısı olarak, hangi verinin ne zaman
gönderileceğini tam olarak kontrol edebileceksiniz. Veri
setinizin alıcısıyla paylaşmak istemeyeceğiniz bazı bilgiler
olduğunu biliyoruz. Mesela, frezeleme için başka laboratuvara
bir veri seti gönderen bir diş teknisyeni, hangi diş hekimi için
çalıştığının bilinmesini istemeyebilir.

*Adil kullanım politikasına tabidir
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Tarayıcı imalatçılarına yönelik
exoscan

3B tarama çözümleri sunan bir tedarikçisiniz ve teknolojinizin
dental pazarda yer almasını mı istiyorsunuz?

exocad DentalCAD ile sorunsuz
tarayıcı entegrasyonu

exocad, exoscan ile, taracıyınızı, kolay kullanımlı ve kusursuz
biçimde entegre edilen bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI)
aracılığıyla, dental CAD platformumuza entegre etmenize
yardımcı olabilir.

exoscan, geniş çeşitlilikte tarayıcı ve tarama teknolojisiyle
birlikte çalışmak üzere tasarlanmış tam donanımlı bir
dental tarama yazılımıdır.

exoscan, daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için, exocad’ın
klasik XML tabanlı iş akış entegrasyonunu tamamlamaktadır.
exoscan ile çok daha fazla sayıda tarayıcı entegre edilmektedir.
exoscan ayrıca, eski dental tarayıcıların (örn. başka CAD
yazılımıyla kullanılan) exocad DentalCAD ile entegre edilmesine
de uygundur.

Tarama ve CAD arasında %100 sorunsuz entegrasyonu sağlar.
Tarama ve tasarım işlemi aynı uygulamada ele alınır.

exoscan, hem ağız içi (intra oral), hem de masaüstü tarayıcılar
için uygundur.

Tarayıcı erişimi

(üçüncü-tarafın sağladığı)
• Tarayıcı donanımının kontrolü
• Görüntü alma
• 3B rekonstrüksiyon
Basit DLL
tabanlı arayüz

exoscan
• Kolay GUI, dental’a özel iş akışı
• İnteraktif işleme ve kayıt
• Hızlı ve tam kesinlikte üçgenleme

Tarama

Sorunsuz
entegrasyon

exocad DentalCAD
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Masaüstü tarayıcılar
iş akışı entegrasyonu ve exoscan desteği ile
ŞİRKET

TARAYICI

ÜLKE

URL

CADstar

CS ULTRA; CS ULTRA PRO; CS ULTRA ORTHO

Avusturya

cadstar.dental

DOF Inc.

Freedom; Swing

Kore

dof-lab.com

GC Tech. Avrupa N.V.

Aadva Lab Scan

Belçika

gctech-europe.com

GT Medical

SCAN-FIT 2 (SF2)®

İspanya

gt-medi

Medit Co., LTD

Identica; Identica Blue & Hybrid

Kore

meditdental.com

exocad, doğrudan satış yerine, çeşitli imalatçılarla ortak çalışır ve onların
sistemlerine size özel yazılımları dahil eder.

Open Technologies S.r.L.

REVENG 3D Dental Tarayıcı; SinergiaSCAN

İtalya

scanner3d.it

Renishaw PLC

DS 10 (Incise)

BK

renishaw.com

Bayilerimiz müşterilerine kapsamlı eğitim ve yetkin destek sağlamaktadır. Ürün
desteği, teklifler veya daha fazla bilgi için lütfen ortaklarımızdan birisine başvurun.
exocad.com/partners sayfasından ortağınızı bulun.

Steinbichler Optotechnik GmbH

Scan ST I+II

Almanya

steinbichler.de

ŞİRKET

TARAYICI

ÜLKE

URL

AGE solutions S.r.L.

Maestro 3D

İtalya

age-solutions.com

DIPRO

DORA

Japonya

dipro.co.jp

Imetric 3D GmbH

IScan D104, D104i; IScan L1 serisi

İsviçre

imetric.com

Optical Metrology Ltd.

Dental CAD/CAM Tarayıcı

İsrail

optimet.com

protechno

Ceratomic EVO

İspanya

protechno.com

Shining3d Tech

AutoScan 3D Dental Tarayıcı

Çin

shining3d.com

smart optics Sensortechnik GmbH

Activity series

Almanya

smartoptics.de

Zfx GmbH

Evolution

Almanya

zfx-dental.com

Zirkonzahn

S600 ARTI

İtalya

zirkonzahn.com

ŞİRKET

TARAYICI

ÜLKE

URL

3M

True Definition Tarayıcı

ABD

ABD

Cadent

Cadent iTero

ABD

itero.com

Carestream

CS3500; CS3600

ABD

carestreamdental.com

GC Tech. Avrupa N.V.

Aadva™ Intraoral

Belçika

gctech-europe.com

ŞİRKET

TARAYICI

ÜLKE

URL

pritidenta

priti®face

Almanya

pritidenta.com

Zirkonzahn

FaceHunter

İtalya

zirkonzahn.com

Pek çok ortağımızın
birinden exocad satın alın

exocad
ile güçlendirilen
entegre çözümler
Önde gelen dental tarayıcı imalatçılarıyla kurulan ortaklıklar sayesinde,
exocad DentalCAD, farklı birçok 3B tarayıcı arasında seçim özgürlüğü
tanırken, sorunsuz entegre edilen iş akışıyla da, CAD/CAM sistemleri
için temel oluşturur. Pahalı olmayan lazer tarayıcılardan yapısal ışık,
konoskopik holografi veya dokunsal teknolojiyi kullanan yüksek hassasiyetli
cihazlara kadar: Bütçeniz ve doğruluk gereksinimleriniz için en iyi olanı
seçmekte özgürsünüz.
Listelenmiş tüm tarayıcılar, dosya tabanlı entegrasyon ve/veya exoscan
entegrasyonu ile gelir. Dosya tabanlı bir entegrasyon, exocad DentalCAD
ve tarayıcı yazılımı arasında kolay bir iş akışı sağlar.
exoscan, tarama ve CAD arasında %100 sorunsuz entegrasyonu sağlar.
Tarama ve tasarım işlemi aynı uygulamada ele alınır. Daha fazla bilgi için
exocad.com/oem-integration/ sayfamızı ziyaret edin.
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iş akışı entegrasyonu ile

Ağız içi tarayıcıları
doğrudan içe aktarmalı

Yüz tarayıcıları
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Satın alma

Geleceğinize bugün başlayın

2008

exocad hakkında

exocad:
CAD/CAM
endüstrisinin gerçek
bağımsız yazılım
sağlayıcısı

Fraunhofer, Darmstadt’taki Bilgisayar
Grafiği Araştırma Enstitüsü ilk
Dental CAD sürümünü tamamladı

2010

exocad’ın kuruluşu

2011

Dental CAD teknolojisinin Fraunhofer’dan
exocad’a kalıcı transferi

exocad Amerika kuruldu

2014

exocad Asya kuruldu
exocad Benelüks kuruldu

2015

exocad GmbH, diş hekimliği olanaklarını genişletmeye ve dağıtım
ortaklarına esnek, güvenilir ve kolay kullanımlı CAD/CAM sağlamaya
kendini adamış dinamik ve yenilikçi bir yazılım şirketidir. exocad
teknolojisi, sistem entegratörlerinin ekipmanını kapsamlı, sınıfının
lideri çözümlere dönüştürmeyi sağlar.
exocad, 2010 yılında dünyaca ünlü Fraunhofer Organizasyonu’nun bir
yan şirketi olarak kuruldu. O zamanlar, Fraunhofer’in Dental CAD
teknolojisi, gelişimin o günden beri aktif olarak devam ettiği exocad’a
devredildi. Pek çok yılı aşkın süredir kendini işlerine adamış exocad
mühendis ve araştırmacı ekibi, diş endüstrisine yönelik en son teknoloji
yeniliklerini sağlamıştır.
exocad, Fraunhofer hissesini kapatırken 2016 yılında Carlyle Avrupa
Teknoloji Ortaklarından (CETP) bir yatırım almıştır. Carlyle’nin global
ağı tarafından desteklenen exocad, dinamik büyümesini daha da ileri
götürmeyi ve ayrıca bağımsız ve yenilikçi bir teknoloji tedarikçisi olma
konumunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bugün exocad dünya çapında beş ofise sahip olup çeşitli ortakların ve
sistem entegratörlerinin ağına birinci sınıf hizmet ve teknik destek
sağlamaktadır. exocad ürünleri 120’den fazla ülkede kullanılmakta ve
on binlerce diş hekimi exocad’ın teknolojisine güvenmektedir.

exocad BK kuruldu

2016

Carlyle Avrupa Teknoloji
Teknolojisi Ortaklarından (CETP) yatırım

BUGÜN

Çeşitli iş ortaklarına ve sistem entegratörlerine
birinci sınıf hizmet ve teknik destek sağlayan
dünya çapında beş ofis

120 25.000
Dünya çapında

ülkede

üzerinde kurulum

exocad ürünleri kullanan laboratuvar
48
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Bizi nerede bulabilirsiniz

Dünya çapındaki exocad ofisleri
exocad BK
Almanya ana merkezi

Benelüks

exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Almanya

exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
L – 9911 Troisvierges
Lüksemburg

Tel: +49 61 51 / 629 48 90
Faks: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Tel: +352 278061 456
Faks: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

Amerika

BK

exocad America, Inc.
600 W. Cummings Park, Suite 4100
Woburn, MA 01801
ABD

exocad UK Ltd.
Queensway Business Centre
Middlesbrough, TS3 8BQ
BK

Tel: +1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Faks: +1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Tel: +44 1642 843 016
info@exocad.com

exocad Amerika
exocad Almanya ana merkezi

exocad Asya
Asya
exocad Asia Ltd.
Room 1020-21A, Ocean Centre
5 Canton Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon
Hong Kong
Tel: +852 - 375 24 160
Faks: +852 - 375 24 036
info@asia.exocad.com

Hakkımızda
exocad GmbH
Julius-Reiber-Str. 37
D-64293 Darmstadt
Almanya

exocad Benelüks

Genel müdürler: Maik Gerth, Tillmann Steinbrecher,
Ticaret sicili: HRB 88704
Yetkili yargı yeri: Darmstadt Yerel Mahkemesi,
Alman Katma Değer Vergisi
Kanunu § 27a uyarınca VAT No.: DE269596011
Telefon: +49 61 51/62 94 89-0
E-posta: info@exocad.com
Basın hukuku konusunda sorumlu:
Tillmann Steinbrecher
(Julius-Reiber-Str. 37, D-64293 Darmstadt, Almanya,
Telefon: +49 61 51/62 94 89-0, e-posta: info@exocad.com)
Bu broşürde kullanılan ürün isimleri yalnızca
tanımlama amaçlıdır. Tüm ticari markalar ve tescilli
ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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Sizin exocad satıcınız

Burada satıcının damgası yok mu? Lütfen exocad.com/partners sayfasını ziyaret edin

