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Imagine as CADabilidades
As CADabilidades são sem limite com a exocad. Não
importam quais são os requisitos, as indicações ou o hardware, a exocad oferece aos usuários inúmeras opções
e integração harmoniosa.
A exocad disponibiliza soluções de plataforma aberta
e oferece uma gama completa de soluções odontológicas
digitais tanto para casos simples quanto para casos complexos, usando tecnologia CAD/CAM avançada. O portfólio

exocad inclui planejamento de implantes, odontologia
estética, desenho e produção, e há possibilidades novas
em constante desenvolvimento. As soluções únicas da
exocad se interligam e se comunicam de uma maneira
fácil e integrada através do dentalshare – uma plataforma
para a transferência digital entre dentistas, protéticos e
centros de produção. Uma vasta gama de módulos complementares oferece grande flexibilidade e colaboração
fácil durante o fluxo de trabalho.

Smile Creator

exoplan

UMA
PLATAFORMA
todas soluções
para odontologia
digital
DentalCAD
ChairsideCAD

exocam
exoprint
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Criando sorrisos no mundo todo
Milhares de profissionais de odontologia em 150 países
usam exocad. Para permanecer em contato estreito com
esta comunidade global, a exocad prioriza o alcance regional e direcionado. Com cinco escritórios localizados junto
aos principais centros e três escritórios de representação

no Brasil, Itália e Coréia do Sul, os representantes exocad
estão disponíveis para fornecer serviços de primeira classe
e apoio técnico a uma rede diversificada de parceiros e
revendedores.

exocad Reino Unido
exocad Benelux

Sede exocad

exocad América

exocad Ásia

10+

ANOS DE SUCESSO

USUÁRIOS
EM MAIS DE

150
PAÍSES

MAIS DE

45.000
INSTALAÇÕES
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Novidades mais recentes
A exocad é uma empresa de software dinâmica dedicada
à inovar a odontologia digital. Flexível, confiável e fácil
de usar – o software CAD/CAM da exocad é usado por laboratórios e consultórios odontológicos no mundo todo.

Confira os mais recentes desenvolvimentos de produtos
e assine nossa newsletter News Bites para se atualizar
sobre as nossas novidades.

DentalCAD 3.0 Galway

exoplan 3.0 Galway

ChairsideCAD 3.0 Galway

Clique para mais informações

Clique para mais informações

Clique para mais informações

Rápido e flexível
Clientes podem aumentar a sua produtividade e criar desenhos de restauração
de alto nível com o revolucionário recurso
Instant Anatomic Morphing (modelagem
anatômica instantânea).

Inspirando excelência em
cirurgia guiada

Uma nova era em odontologia de
consulta única

Elegante e poderoso – este software para o
planejamento de implantes e projeto de guias
cirúrgicas oferece flexibilidade e facilidade no
uso para laboratórios e consultórios.

O Instant Anatomic Morphing (modelagem
anatômica instantânea) e o Smile Design
assistido por IA simplificam casos complexos.

Campanha antipirataria
Creator center

Alcance social

Clique para mais informações

Clique para mais informações

Conecte-se com nossos
especialistas

Fique protegido

Nossa página contendo nossos eventos
online e presenciais, feita para ensinar e
inspirar os nossos usuários

Os clientes podem verificar se o seu software é
um produto exocad licenciado oficialmente para
evitar a perda de dados e danos aos pacientes.

Clique para mais informações

Conecte e compartilhe
A exocad está ampliando o seu alcance
de novas maneiras. Estamos no WeChat
e no Instagram. E não perca a nossa nova
área online para a imprensa.

Quer mais novidades? Fique ligado e consulte
exocad.com/press para informações mais detalhadas.
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A exocad é como um canivete suíço
para odontologia digital.
Dr. August de Oliveira
dentista e implantologista, EUA

Por que os especialistas confiam nas
nossas soluções de odontologia digital
As soluções abrangentes de software da exocad disponibilizam
ferramentas para reagir com rapidez à indústria da odontologia
em rápida evolução. Especialistas na odontologia escolhem
a exocad por uma série de razões: robustez, a aceleração fácil
dos fluxos de trabalho diários, suporte de modelos de negócio

flexíveis e segurança de software continuamente melhorada são
apenas algumas delas. Com o princípio orientador “sua liberdade é a nossa paixão”, a exocad tem o compromisso de fornecer
soluções de software que funcionem em um amplo espectro de
dispositivos e sistemas.

Software flexível,
modelo de negócios flexível

Mais rápido e mais
eficiente

Os nossos usuários economizam tempo
com o nosso software robusto e de alto
desempenho que funciona com rapidez,
mesmo quando são processados casos
grandes e complexos.

Casos complexos
simplificados

Os casos podem ser complexos, mas
a utilização de nosso software é fácil.

Confiável

Nos focamos nos detalhes ao desenvolver nosso software. É por isso que os
produtos exocad são conhecidos por
sua confiabilidade.

Independente
e inovador

O nosso software de plataforma
aberta coloca os nossos clientes na
vanguarda da odontologia digital.
Nossos engenheiros e pesquisadores expandem continuamente os
limites da odontologia.

Oferecemos máxima flexibilidade e
liberdade através de nossa abordagem
modular e aberta. Os clientes podem
misturar e combinar módulos, comprar
licenças perpétuas de software CAD ou
alugar o software a preços atrativos.

Verdadeiramente à
prova do futuro

Somos o fornecedor de software odontológico CAD/CAM com a mais ampla
oferta de soluções integradas utilizando scanners, fresadoras, impressoras e
materiais de terceiros. Estamos sempre
abertos a novas ideias, prontos para
apoiar as melhores inovações de hoje
e de amanhã.
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Rede global
As soluções de software da exocad são distribuídas por
uma rede global de parceiros de confiança. Fabricantes de
equipamentos escolhem a exocad por sua plataforma de
tecnologia de sistema aberto, as possibilidades de integração harmoniosa e a facilidade de uso.

Uma extensa rede internacional de revendedores garante
que profissionais de odontologia no mundo todo possam
se beneficiar das soluções de software exocad. A relação
direta entre os usuários exocad e os revendedores facilita
o acesso ao serviço pós-venda – instalações, treinamento
e suporte técnico.

PARCEIROS DE DISTRIBUIÇÃO (PARTE)

SHINING 3D Color Policy:

C 43 M 35 Y 32 K 0

C 100 M 31 Y 0 K 0

C 16 M 12 Y 12 K 0

C0M0Y0K0

100%
C 82 M 44 Y 3 K 0

60%
C 82 M 44 Y 3 K 0

40%
C 82 M 44 Y 3 K 0

20%
C 82 M 44 Y 3 K 0

10%
C 82 M 44 Y 3 K 0

C0M0Y0K0

PARCEIROS DE TECNOLOGIA (PARTE)
Equipamentos

R

Consumíveis
e dentes

Implantes e
Componentes
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exocad do laboratório à prática
Os softwares exocad são os preferidos dos principais
fabricantes de sistemas CAD/CAM odontológicos e
profissionais de odontologia. A nossa plataforma aberta
se integra com uma gama ampla de hardware de forma
harmoniosa e flexível – os nossos usuários simplesmente
selecionam e ativam módulos complementares baseados
em necessidades individuais. O portfólio da exocad evolui
constantemente baseado na mais recente tecnologia.
Os aplicativos atuais para laboratórios e consultórios

odontológicos incluem DentalCAD, ChairsideCAD e
exoplan. Todos os aplicativos de software da exocad se
integram perfeitamente e podem ser criados a partir
de módulos adicionais. Os usuários do software de laboratório DentalCAD escolhem entre dois tipos diferentes
de modelos de licença: uma Flex License baseada em
assinatura ou uma Perpetual License permanente com
um contrato opcional de atualização.

Software CAD para laboratórios odontológicos

Solução em software para cirurgia guiada

Clique para mais informações

Clique para mais informações

DentalCAD
Protéticos podem criar desenhos de restaurações
dentárias refinadas com precisão e facilidade.

Software CAD para consultórios odontológicos

exoplan
Esta plataforma de software aberta fácil de usar
oferece planejamento de implantes e projeto de
guias cirúrgicas integradas.

Plataforma de colaboração multidirecional

CENTRO DE
FRESAGEM

LABORATÓRIO

Usuário EXOCAD

Clique para mais informações

ChairsideCAD
A exocad facilita as restaurações odontológicas
de consulta única com o seu software de arquitetura aberta.

Clique para mais informações

DENTISTA

dentalshare
A ferramenta de transferência de dados multidirecional da exocad simplifica a comunicação e a
colaboração entre dentistas, protéticos e centros
de produção.
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O DentalCAD me permite transformar minhas
ideias em realidade.
Waldo Zarco Nosti
Protético, Espanha

Uma ferramenta poderosa para especialistas e iniciantes

DentalCAD
O DentalCAD da exocad é um dos softwares CAD odontológicos líderes com milhares de licenças vendidas a cada
ano. Especificamente desenvolvido para protéticos, o
DentalCAD oferece produtividade, flexibilidade e a capacidade de criar restaurações dentárias excepcionais.

Desde uma produção de volume rápida até soluções
personalizadas e complexas – o software CAD modular da
exocad oferece uma gama ampla de possibilidades. Graças
ao extenso portfólio da exocad e dos módulos complementares, laboratórios odontológicos podem expandir os
seus serviços com facilidade e com ótima relação custobenefício de acordo com as suas necessidades.

DentalCAD em resumo
● Versátil – gama vasta de aplicativos
● R
 obusto – operação rápida mesmo em
casos complexos
● C
 onsistente e lógico – experiência do
usuário rica
● L
 iberdade de escolha – integração
harmoniosa com equipamentos de
produção de terceiros
● F
 ácil de usar – fluxos de trabalho
guiados no modo assistência
● A
 brangente – reúne múltiplas fontes
de dados
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Com o ChairsideCAD, os meus pacientes recebem
resultados previsíveis – no mesmo dia.
Dra. Fariba Zolfaghari
ortodontista, odontologia estética e
restauradora, Reino Unido

Odontologia de consulta única facilitada

ChairsideCAD
Por três anos consecutivos, o ChairsideCAD venceu o
prêmio Cellerant “Melhor da categoria”. O ChairsideCAD
é a primeira plataforma de software de arquitetura CAD
completamente aberta para a odontologia de consulta
única. Baseia-se na mesma tecnologia comprovada do
melhor software de laboratório DentalCAD da exocad, reconhecida por sua confiabilidade e seus recursos robustos.

VENCEDOR
EM 2021, 2020
E 2019
PRÊMIOBOC
CELLERANT

O ChairsideCAD suporta várias indicações, restaurações
dentárias e aparelhos, e pode ser atualizado com diversos
módulos complementares. É suportada uma variedade
ampla de escaneres intraorais, sistemas de produção e
materiais. Para casos não produzidos no consultório, os
usuários ChairsideCADpodem se beneficiar da plataforma
de comunicação integrada dentalshare para trabalhar
facilmente com laboratórios de sua escolha.

ChairsideCAD em resumo
● C
 ompatível – suporta um grande
número de scanners intraorais
● V
 ersátil – disponível ampla gama de
indicações para tratamentos de
consulta única
● F
 ácil de usar – fluxos de trabalho
guiados no modo assistência
● A
 brangente – biblioteca aberta de
materiais de produção
● L
 ivre escolha – integração harmoniosa
com equipamentos de produção de
terceiros
● E
 xpansível – podem ser obtidos
módulos complementares para
aplicações e indicações suplementares
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A comunicação com clínicas, laboratórios
e pacientes funciona de forma integrada
com a exocad.
É a ferramenta perfeita!
Dr. Donghwan Kim
dentista especialista digital, Coreia do Sul

Inspirando excelência em cirurgia guiada

exoplan
As soluções de software integradas da exocad permitem
uma funcionalidade harmoniosa em todo o fluxo de trabalho digital. Além disso, os usuários do exoplan podem se
beneficiar da integração perfeita com o DentalCAD, o software CAD dental líder entre as marcas de produtos OEM.

exoplan em resumo

ca
/óti
C
F
TC

● P
 rodução de guias cirúrgicas locais –
com o módulo Guide Creator

/ i m p re s s ã o

● E
 scolha livre – biblioteca abrangente
de implantes e componentes

sa

ge m

exoplan

f re

aneamen
c
s
to
E

A implantologia é parte integrante de tratamentos
modernos de pacientes. Com o exoplan, laboratórios
odontológicos, dentistas, especialistas em implantes e
cirurgiões são guiados desde o planejamento de implantes até o projeto de guias cirúrgicos e a fabricação em
um único fluxo digital intuitivo.

P ro d

ã
uç

o

● P
 recisão – alinhamento avançado de
dados de varredura
● E
 xcelente usabilidade – módulos de
assistente e de especialista
● U
 ltrarrápido – Visualizador DICOM da
exoplan
● S
 eguro – relatórios de planejamento
e protocolos cirúrgicos
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Colaboração e comunicação

dentalshare
dentalshare, a ferramenta de colaboração de próxima
geração da exocad, abrange o espectro completo de transferência de dados digital multidirecional entre dentistas,
protéticos e centros de produção. Substitua, modifique
e revise desenhos antes da produção sem qualquer taxa
ou comissão por transferência.

O dentalshare é rápido e intuitivo – permitindo distribuir
os fluxos de trabalho e colaboração online eficiente.
Podem ser enviados até conjuntos grandes de dados.
Todas as trocas de dados dentalshare utilizam tecnologia
de criptogravação.

CENTRO DE
FRESAGEM

LABORATÓRIO

Usuário EXOCAD
DENTISTA

A ferramenta de colaboração aberta da exocad é integrada com uma gama ampla de hardware e software CAD/
CAM – tornando a colaboração simples e harmoniosa.
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Uma história de inovação digital
Em 2020, a exocad celebrou o seu décimo aniversário: uma jornada com muitos marcos
para o desenvolvimento de softwares CAD/CAM. Na indústria que muda tão rapidamente, sistemas abertos continuam sendo de grande importância. Olhando para o futuro, a
exocad continuará fornecendo softwares flexíveis e confiáveis aos usuários, baseados em
pesquisa intensiva e inovação.

Tamanho de equipe Pesquisa e
Desenvolvimento dobrou em 12 meses

2021

		

O FUTURO
PERTENCE A

SISTEMAS
ABERTOS

2020
Align Technology adquire a exocad

Smile Creator – o futuro da odontologia
estética
A exocad lança o Smile Creator para remodelações

A exocad se junta à empresa líder mundial em
dispositivos médicos

2019

2018

estéticas previsíveis do sorriso.

2017

exoplan amplia o portfólio

CAD para a odontologia de consulta única para
consultórios odontológicos.

Lançamento do exoplan, a solução de software para
cirurgia guiada e projeto de guias cirúrgicos.

2016
Escritório no Reino Unido
A exocad abre um escritório em Middlesbrough.

O ChairsideCAD oferece novas
oportunidades a dentistas
A exocad lança o ChairsideCAD, o software

Investimento pelo Grupo Carlyle
A Carlyle suporta a escala global e a institucionalização da organização.

2015
2014

Rumo ao leste... e ao oeste
A exocad abre escritórios em Hong Kong
e em Luxemburgo.

dentalshare

2013

exocad lança a plataforma de colaboração
multidirecional dentalshare para a troca de casos.

2011

Expandindo para a América do Norte
Em 2011, a exocad expandiu os seus negócios
para a América do Norte com um escritório em
Woburn (MA).

Fundação
O Instituto Fraunhofer funda a exocad
como uma subsidiária e transfere a sua tecnologia DentalCAD para a exocad.

2010

2008

O início do DentalCAD
O Instituto Fraunhofer, mundialmente renomado,
desenvolve a primeira solução de software CAD/
CAM para profissionais da odontologia e a lança
em 2009.
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Responsabilidade social corporativa
Ajude uma criança a sorrir
Desde 2005, a organização de caridade italiana Overland for Smile
(o.n.l.u.s.) já viajou milhares de
quilômetros com a sua cirurgia móvel,
levando cuidados dentários críticos
para crianças que vivem em orfanatos
do Leste Europeu – uma missão que
a exocad se orgulha de apoiar. Para
mais informações, visite:
overlandforsmile.it

No pulsar da exocad
Catálogos

Newsletter da empresa

Encontre informações adicionais sobre produtos e serviços da exocad nos nossos catálogos, disponibilizados
em nove idiomas diferentes. Todas as versões de idiomas
encontram-se no website.

A exocad regularmente envia a sua newsletter News Bites,
repleta de detalhes sobre lançamentos de produtos novos
e outras novidades da empresa.

Também há mais informações sobre revendedores
e bibliotecas de implantes, suportados pelo exoplan.

Área de imprensa

Siga-nos nas mídias sociais
Novidades sobre a empresa e informações sobre o mundo exocad são postadas regularmente nos canais de mídia
social WeChat, Instagram, Facebook e LinkedIn. Usuários
também podem se beneficiar dos muitos posts de tutoriais em vídeo gratuitos da exocad no YouTube.

Confira o website
exocad.com oferece uma visão geral ampla dos nossos
produtos e serviços.

Encontre todas as informações importantes e materias
para a imprensa com apenas alguns cliques. Navegue por
nossos mais recentes comunicados de imprensa, faça o
download de novos materiais de mídia e mantenha-se
atualizado exocad.com/press
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Encontre-nos por aí
A exocad participa de feiras no mundo todo, apresentando suas soluções, recursos e serviços de software mais

Algumas das feiras de negócios das quais a exocad participa:

recentes, e oferece a oportunidade de trabalhar em rede e
acessar sessões de treinamento prático.

MKTBR-PressKit-pt, 2022-01

Mantenha contato
Obrigado por seu interesse na exocad!
Tem outras perguntas ou sugestões?
Estamos aqui para responder às suas perguntas de mídia.
Para que possamos responder com rapidez, descreva

brevemente a sua solicitação e deixe os seus dados de
contato. Christine McClymont e Natalia Gonsior aguardam
o seu contato!

exocad GmbH
Julius-Reiber-Str. 37
64293 Darmstadt
Alemanha

Natalia Gonsior
Senior Marketing
Specialist
ngonsior@exocad.com

Visite exocad.com/press para encontrar uma seleção
de imagens de alta resolução de nosso software, eventos
ou outros assuntos para download.

2797

Christine McClymont
Global Head of Marketing
and Communications
cmcclymont@exocad.com

