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Veja quais são
as tendências
de CAD/CAM
O IDS, a conferência de negócios para produtos dentários e líder global
mais uma vez acontecerá em Colônia, na Alemanha. Foram dois anos
empolgantes e revolucionários desde o última IDS, e nós levamos a
nossa inovadora plataforma DentalCAD a novos níveis de
confiabilidade, usabilidade e interoperabilidade. Estamos contentes
em compartilhar com vocês os nossos produtos, serviços e modelos de
precificação novos e outras novidades empolgantes, na medida em
que continuamos a ampliar as possibilidades da odontologia digital
em 2019. Encontre a nossa equipe de especialistas e parceiros que
terão prazer de lhe passar mais informações.

Tillmann Steinbrecher, CEO
Maik Gerth, CTO

Descubra DentalCAD 2.3 Matera > páginas 4 – 7
Novo portal para download de biblioteca > página 8
Novo webshop exocad > página 9
Os novos pacotes de software exocad > páginas 10 – 11
O novo Refresh Program para licenças vencidas > página 12
Modelos de licenciamento mais flexíveis > página 13
Ofertas independentes melhoradas > página 14
Promoção exocad à base de troca > página 14
Em breve: exocad Ortho > página 15
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Flexível, confiável e ainda mais potente

Descubra o DentalCAD 2.3 Matera –
já disponível com o módulo complementarSmile Creator
Com o lançamento do DentalCAD 2.3 Matera, a exocad apresenta um verdadeiro designer de
sorrisos in-CAD para um planejamento estético inovador dentro do seu software CAD dentário.
Smile Creator permite planejamento virtual de restaurações altamente estéticas, é fácil de usar,
economiza tempo e tem resultado previsível através da combinação de fotos, contornos e
simulações 3D dos pacientes. Simples ferramentas 2D podem ser usadas para editar formatos de
dentes, enquanto o resultado 3D é visualizado em tempo real a partir de diferentes ângulos. A
vantagem é clara: resultados estéticos e funcionais altamente previsíveis.
Descubra o Smile Creator – disponível como versão independente ou como um módulo
complementar ao software DentalCAD, líder no mercado, da exocad.
Entre em contato com o seu revendedor para experimentar o desenho de sorriso definitivo!
Para mais informações, visite também exocad.com/smilecreator

Outros destaques do novo lançamento Matera são:
Recursos de produção avançados
Experimente a máxima flexibilidade na
produção de dentaduras digitais! O nosso
módulo FullDenture agora suporta diferentes
processos de produção, incluindo fresagem em
dois passos, bases de dentaduras impressas e
dentaduras impressas monolíticas (p.ex. para
try-ins).

Fluxo de trabalho integrado com
impressoras 3D
A nova ferramenta exoprint garante um fluxo
de trabalho perfeitamente integrado com
impressoras 3D. Designs e informações
associadas podem ser passadas diretamente
do DentalCAD para o software de impressão 3D,
usando uma interface aberta baseada em XML.
Descubra exoprint – o modo mais fácil de
integrar a sua impressora 3D!

Faça o download de bibliotecas de implantes
atuais
Bibliotecas de implante agora são fornecidas
separadas do software o que reduz
enormemente o tamanho de pacote para
download. Usuários DentalCAD com um
contrato de atualização válido podem fazer o
download das bibliotecas de implante mais
recentes em exocad.com/library-integration.
Como os vendedores atualizam as suas
bibliotecas regularmente, você sempre tem
acesso às bibliotecas mais recentes!
Escaneie o código QR e assista agora ao nosso vídeo Smile Creator
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Precisão extrema garantida
Use a sua criatividade na odontologia de um modo
totalmente novo com ferramentas que vão te inspirar.
O toque agradável e ergonômico ao segurar uma
caneta digital e a experiência de usá-la diretamente
na tela cria uma experiência de design totalmente
nova. O novo DentalCAD 2.3 Matera suporta caneta
digital de forma melhorada (incluindo pressão
dinâmica) baseado no Windows Ink. Há pré-ajustes
dedicados disponíveis para uma série de dispositivos
WACOM.

Bibliotecas de implantes e carregamento imediato
(BETA)
O conceito de carregamento imediato com implantes
dentários oferece enorme vantagem, o tratamento está
se tornando cada vez mais popular no mundo todo.
DentalCAD 2.3 Matera agora oferece bibliotecas de
implante mais inteligentes com mais parâmetros de
design pré-definidos e integração ótima com o exoplan.
Ele também contém o recurso de “Carregamento
automático” em BETA que permite importar dados de
planejamento de implante do exoplan, p.ex. para criar
uma coroa ou ponte antes da colocação do implante.
Esse novo recurso te auxilia na obtenção de resultados
estéticos ideais com implantes dentários.

Fluxos de trabalho de varredura 3D da face
melhorados
Scanners 3D de face estão se tornando cada vez mais
populares, já que cada vez mais profissionais da
odontologia estão vendo os seus benefícios. Com o
novo lançamento Matera você pode explorar
totalmente o potencial da varredura 3D da face.
DentalCAD 2.3 Matera agora oferece suporte otimizado
para varreduras 3D da face, incluindo a modelagem
3D da face.
As varreduras 3D da face podem ser alinhadas com
dados DICOM e, combinadas com varreduras
intraorais, ajudam a tornar realidade o conceito de
paciente digital.
Compatibilidade melhorada
Flexibilidade aumentada: os arquivos das cenas agora podem ser livremente
transferidos entre a maioria das versões OEM da exocad (incluindo Amann Girrbach,
Zfx, Schütz Dental, Vatech, etc.)

Produtos e recursos novos –
peça mais informações a nossa equipe de
especialistas

A nova versão do software DentalCAD 2.3 Matera está disponível imediatamente no
mundo todo e pode ser acessada por todos os usuários com um contrato de
atualização. A exocad batiza os seus lançamentos inspirada nas Capitais Culturais
Europeias e o lançamento do novo DentalCAD 2.3 Matera têm seu nome inspirado em
Matera, a Capital Europeia da Cultura em 2019, também conhecida como Cidade das
Cavernas, localizada na região Basilicata no sul da Itália.

Para mais informações visite exocad.com,
consulte as nossas brochuras Smile Creator e
DentalCAD ou solicite uma demonstração do
software a nossa equipe de especialistas.
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Portal para download de biblioteca

Lançamento do novo webshop exocad

O nosso novo portal para download de biblioteca permite que os usuários exocad tenham
acesso facilitado a bibliotecas que foram verificadas e assinadas pela exocad. Estamos
continuamente adicionando suporte para sistemas de implante e elementos protéticos.
Como um usuário exocad, você pode fazer o download da biblioteca atual a qualquer
hora.

Como um usuário exocad, você se beneficia da relação com o seu revendedor
para instalação, treinamento e suporte. Como um serviço adicional, estamos
lançando o novo webshop exocad, em cooperação com parceiros participantes.
Agora os seus clientes podem se logar no nosso webshop e adquirir módulos e
atualizações diretamente. Para atualizações adquiridas através da nossa loja, nós
ajudaremos você com a instalação e a fazer com que as coisas funcionem com a
versão nova.

O portal para download de biblioteca oferece muitas vantagens:
Claro e rápido
Pode-se procurar nas bibliotecas através de lista organizada com clareza e carregadas
rapida e facilmente como arquivos ZIP compactos com apenas alguns cliques.
Arquivos menores
Como as bibliotecas não são mais fornecidas a cada lançamento do software, o tamanho
do arquivo de futuros pacotes de lançamento será reduzido em vários gigabytes.
Sempre atualizado
Estamos constantemente expandindo o nosso portfólio de biblioteca. Você sempre
encontrará a seleção mais recente de conjuntos de dados no nosso portal online.

Usuários finais com um contrato de atualização válido podem fazer o download das
bibliotecas de implante mais recentes em exocad.com/library-integration

As suas vantagens:
• Acesso global, 24 horas por dia, 7 dias por semana
• Faça as suas atualizações de forma fácil e rápida
• Obtenha suporte para a instalação da experiente equipe exocad
• Adicione módulos novos a sua licença de software DentalCAD existente
• Obtenha descrições e detalhes dos nossos extensos catálogos de produtos
online
Adquira atualizações ou módulos de software DentalCAD através do seu
revendedor ou através do novo webshop exocad!
com
Disponível na Alemanha e apenas
breve em
revendedores participantes. Em
outras regiões

Visite o nosso webshop agora:

shop.exocad.com

Assine agora o nosso newsletter através do nosso site:
exocad.com/newsletter
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Amplie as suas
possibilidades com
os novos pacotes
exocad!
Os novos pacotes de software são dimensionados às
necessidades individuais dos laboratórios. Você se
beneficia com preços atraentes em comparação em
comprar módulos individualmente.
Pacote avançado – para laboratórios com foco em
restaurações fixas clássicas
Pacote de implante – para laboratórios com foco em
restaurações fixas e implantes
Pacote definitivo para laboratório – para aqueles que
disponibilizam soluções completas com restaurações
fixas e implantes, e também restaurações removíveis

Benefícios para todos os usuários:
• Modelo de precificação atraente e transparente
• Economia significativa comparada a preços unitários
• Para todos os pacotes, os usuários podem adicionar
módulos de acordo com as necessidades individuais

Versão
Laboratório
Básico

Produto

Pacote
Laboratório
Avançado

Pacote
Laboratório
de Implante

Pacote
Laboratório
Definitivo

DentalCAD

Articulador virtual

Complemento

Módulo de provisórios

Complemento

TruSmile

Complemento

Biblioteca de modelos de dentes

Complemento

Módulo de implantes

Complemen- Complemento
to

Módulo de barras

Complemen- Complemento
to

Visualizador DICOM

Complemen- Complemento
to

Model Creator

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

Smile Creator

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

Módulo FullDenture

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

Módulo PartialCAD

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

Módulo de placa oclusal

Complemen- Complemen- Complemento
to
to

Importação de movimentos da
mandíbula
In-CAD Nesting
Nesting
(inclui In-CAD Nesting)

Complemen- Complemen- Complemento
to
to
Complemen- Complemen- Complemen- Complemento
to
to
to
Complemen- Complemen- Complemen- Complemento
to
to
to
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“

Receba a versão nova do Matera através
do novo Refresh Program!
Novica Savic, Diretor Comercial

Michael Gärtner, Gerente de Contas

Escolha entre a Perpetual License ou a Flex License – e selecione
o modelo de licença e o revendedor de acordo com as suas necessidades.

Tecnologias odontológicas e dentárias avançam significativamente com o passar do tempo, e hoje, as
mais novas tecnologias são movidas a software. Afim de obter o valor máximo da inovação da exocad e
o fornecimento contínuo de aprimoramentos técnicos, nós sempre recomendamos a assinatura do
respectivo contrato para atualização. Lembre-se que versões de software mais antigas sem contrato de
atualização não podem ser atualizadas com as funções novas!

A sua Perpetual License está desatualizada?
Receba a versão mais recente através do Refresh
Program!

Novidade para a Flex License:
Desative módulos dos quais não precisa
mais e economize a taxa anual! Entre
em contato com o seu revendedor para
obter mais detalhes.

Perpetual License sem
contrato de atualização

Licença vitalícia

exoprint incluído

• Integração melhorada com dispositivos
de terceiros
• Acesso contínuo ao dentalshare
• Acesso contínuo ao suporte do revendedor

Os clientes sem contratos de atualização ativos agora têm a oportunidade para ativar a versão mais
recente do software, incluindo módulos adquiridos por uma taxa única mais um valor único anual para o
contrato de atualização. Os participantes do programa também se beneficiarão das vantagens de
atualizações adicionais por 12 meses sem custo adicional.

Receba a sua atualização agora! Pergunte ao seu
revendedor para obter mais informações.

Escolha o modelo de licença apropriado para você:
Você pode selecionar entre a Perpetual License com
contrato de atualização opcional ou a Flex License
baseada em assinatura com custo inicial significativamente menor e acesso completo a todas as atualizações.

A nossa oferta de licença em resumo

Você se beneficiará das muitas vantagens na versão DentalCAD mais recente:
• Possibilidade de continuar adicionando módulos
• Indicações adicionais para melhorar as ofertas
do seu laboratório
• Mais automação para melhorar a sua
produtividade

“

Modelos de licença de acordo com as suas
necessidades

REFRES
H
PROGR
AM

Atualizações incluídas

Incluído para 1o ano
após a ativação inicial

Acesso ao dentalshare incluído

Incluído para 1o ano
após a ativação inicial

Ativação de módulos complementares
possível
Substituição de dongle quebrado

Desativação de módulos

Substituição de dongle perdido

Incluído para 1o ano
após a ativação inicial
Incluído para 1o ano
após a ativação inicial

Perpetual License
com contrato de
atualização

Novidad

FLEX L

e para a

ICENSE

Flex License

Preview
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exocad Ortho

Additional ortho modules for virtual tooth setups, bracket placement,
and more will be available in the future.

Módulos independentes: mais flexibilidade, custo mais
baixo para estações de trabalho dedicadas!

exocad Ortho

Os módulos independentes não requerem a compra das versões básicas DentalCAD e podem ser operados separadamente. Se, por exemplo, você apenas produz dentaduras removíveis ou apenas precisa do software para imprimir moldes, nós podemos lhe oferecer uma gama atraente de opções independentes, graças a nosso modelo de
Flex License baseado em assinatura.

A nossa solução integrada para tratamento ortodôntico

Entre em contato com o seu revendedor exocad para receber uma proposta personalizada!

DentalDB incl. dentalshare

Smile Creator com o
módulo TruSmile

Módulo PartialCAD

Módulo FullDenture

Nesting

Model Creator

Pré-visu

alização

Gama completa de tratamento ortodôntico:
• Configuração virtual como base para colocação de braquetes
e tratamentos de alinhamento
• Criação de modelos de estudo
• Ferramentas abrangentes para análise e medição
Estamos trazendo as qualidades do exocad para o mundo da
ortodontia:
• Uso intuitivo e resultados rápidos, graças a um alto grau de
automação
• Excelente integração com hardware de terceiros, incluindo
scanners intraorais e de impressão
• Plataforma aberta

One-click tooth segmentation

Novo: Segmentação de dente totalmente
automática
exocad’s ortho modules can be used
together with TruSmile Technology, for
near photorealistic tooth rendering

39

exoscan

Conhecimento. Inspiração. Interconexão em rede.
Promoção exocad à base de troca

Diga adeus às tecnologias
antigas!
Está interessado em trocar o seu scanner e software antigo por um scanner novo com uma licença exocad nova? Entre em
contato com um dos nossos revendedores para receber a sua proposta personalizada e economize nos custos de capital.
Nós lhe oferecemos condições à base de troca atraentes em cooperação com os nossos revendedores. Aproveite a oportunidade e
se beneficie da mais recente tecnologia de scanner em combinação com o software CAD de laboratório líder no mercado mundial.
Devolva o seu scanner e software antigo e atualize para o exocad recebendo um desconto! Nós ajudamos você a mudar para o
novo software DentalCAD 2.3 Matera com ajuda do nosso novo programa à base de troca.

O evento do ano.
Insights exocad 2020

10 ANO
S
da
exocad

Encontre a comunidade exocad internacional no
primeiro evento dental CAD/CAM em 2020!
Conheça os benefícios e serviços que oferecemos como
líderes no desenvolvimento de software CAD. Aproveite
palestras de especialistas renomados, apresentações de
parceiros industriais, soluções para casos desafiadores e
sessões de software com os nossos especialistas da exocad.
Interaja com os colegas, jante e ouça à música ao vivo no
evento à noite.

12 e 13 de março de 2020, Darmstadt, Alemanha

Olá,
especialistas
digitais

RESERVE A
DATA
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Sede Alemanha

exocad GmbH
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt
Alemanha
Tel: +49 61 51 / 629 48 90
Fax: +49 61 51 / 629 48 99
info@exocad.com

América

exocad America, Inc.
7 Wheeling Ave, Suite 1
Woburn, MA 01801
EUA
Tel: +1 855 - EXO-4CAD (396 - 4223)
Fax: +1 617 - 963 - 1506
info@us.exocad.com

Ásia

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

Benelux

Reino Unido

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

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

exocad Benelux S.à.r.l.
2, rue de Drinklange
9911 Troisvierges
Luxemburgo

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

Saiba mais
facebook.com/exocad
facebook.com/groups/exocadexperts
linkedin.com/company/exocad-gmbh
videos.exocad.com
exocad.com

Your freedom is our passion

