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Ekibim ve ben, en iyi kullanıcı deneyimini sizlere yaşatmak
için son on yıldır yorulmadan çalışıyoruz. Başlıca
tutkularımız en son teknoloji çözümleri, güvenilirlik ve seçim
özgürlüğüdür. Bu nedenle, DentalCAD'i diş hekimleri ve diş
teknisyenleri için var olan en iyi CAD/CAM yazılım platformu
yapmak için sürekli çalışıyoruz.

 

Tillmann Steinbrecher, CEO exocad GmbH
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Esnek, hızlı, sınırsız özellikli

Dental laboratuvarlar için
güçlü CAD çözümü

 

exocad DentalCAD lider bir Orijinal Ürün Üretici yazılımı: yeni başlayanlar için
harika fakat bir uzmanın elinde muhteşemdir.

DentalCAD

CAD yazılımımız, hızlı çalışması ve kullanım kolaylığı ile bilinir ve eğitim maliyetlerinizi
en aza indirmenize ve üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.
Günlük karşınıza çıkan karmaşık vakaları çözmek için bile güvenilir ve sağlamdır.

Exocad DentalCAD'in hızı ve esnekliği, organik modellemeyle ilgili en son
yapılan araştırma sonuçlarından yararlanılarak elde edilmiştir. Uzun yıllardır,
mühendis ekibimiz hızla gelişen bir pazara sürekli olarak yenilikler sunmaktadır.
Müşterilerimizin taleplerini dinleyerek ve en son bilgileri entegre ederek
exocad kullanıcılarının başarı anlamında rakiplerinden çok daha ileride olmasını
sağlıyoruz.

 

 

Olağanüstü dental restorasyon tasarımları için dünyaca ünlü yazılım
çözümümüz olan DentalCAD'i keşfedin.

DentalCAD

Ağız içi tarayıcılar

Uygulama yönetim
yazılımı arayüzü

CNC makinalar

3D yazıcılar

Çene hareketleri
tarama cihazları

Masaüstü tarayıcılar
CBCT tarayıcılar

Kütüphaneler
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Tutarlı ve mantıklı - zengin
kullanıcı deneyimi 

DentalCAD yazılımımız ihtiyaçlarınıza
ve iş akışınıza tam olarak uyum
sağlar. Sürekli yapılan kapsamlı
testler ve kanıtlanmış çözümler
maksimum kullanım kolaylığı ve
performansı garanti etmektedir

Seçim özgürlüğü - farklı (3. parti)
üretim ekipmanlarıyla sorunsuz
entegrasyon

Donanım yatırımlarınızı en kısa
sürede geri elde edebilirsiniz. Açık
yazılımı sayesinde hemen hemen
her tarayıcıyı, 3D yazıcıyı veya CNC
makinesini kullanabilirsiniz.
DentalCAD’in açık kütüphanesiyle,
önde gelen üreticilerin geniş bir
malzeme yelpazesine erişebilir
veya genel bloklardan
faydalanabilirsiniz.

Wizard modunda kullanıcı dostu
kılavuzlu iş akışları 

exocad’in kanıtlanmış Wizard
tabanlı iş akışı, dental restorasyon
tasarımınızın ve üretim sürecinizin
her adımında size rehberlik eder.
DentalCAD’in Expert modunda,
kapsamlı ek özelliklere ve araçlara
erişirken ayarlarınızı da bireysel
olarak değiştirebilirsiniz.

Çok yönlü  -  geniş endikasyon
kapsamı  

DentalCAD ile kronlar, köprüler,
kopingler, veneerler, inleyler,
onleyler, pontikler, provizyonlar,
çıkarılabilirler ve plaklar gibi kişiye
özel, güzel ve fonksiyonel dental
restorasyonlar tasarlayın.

Karmaşık durumlarda bile
sağlam - hızlı operasyon 

DentalCAD ile en verimli
üretkenliğin tadını çıkarın.
Güçlü yazılım platformumuz,
yüksek veri hacimlerini güvenilir
ve hızlı bir şekilde işler.

Kapsamlı - Birden çok veri kaynağını
bir araya getirin

Ağız içi ve model taramalar, 3D yüz
taramaları, çene hareket verileri,
DICOM dosyaları ve hasta fotoğrafları
gibi vakanızla ilgili hemen hemen tüm
açık veri kaynaklarını birleştirebilirsiniz.

Entegre edin, oluşturun ve üretin

exocad’in diş teknisyenler için özel olarak tasarlanmış güçlü yazılım çözümü DentalCAD ile diş laboratuvarınızı
geliştirin ve iş akışlarınızı kolaylaştırın. DentalCAD ile çalışırken maksimum güvenilirliğin yanı sıra tam esnekliğin,
kapsamlı özelliklerin ve sezgisel fonksiyonların keyfini çıkarın. Exocad olarak, restoratif diş hekimliğinin bir sanat
olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle size seçim özgürlüğünü garanti ederken ihtiyacınız olan tüm araçları da
sağlıyoruz. DentalCAD ile çalışmak sorunsuzdur ve kolayca ustalaşabilirsiniz. Hızlı, basit üretimden en karmaşık,
özelleştirilmiş çözümlere kadar DentalCAD ile her şey mümkündür.

 

Diş uzmanları için seçim özgürlüğü
DentalCAD ile seçim sizin: Güçlü DentalCAD yazılımı, tüm exocad ürünleri ve modülleri ile kesintisiz tek bir dijital iş
akışında kolayca ve sorunsuz bir şekilde entegre edin. Olağanüstü kullanılabilirlik, performans ve esneklik garantidir.
Açık ve satıcıdan bağımsız yazılım yapısı sayesinde, DentalCAD'i herhangi bir açık 3D yazıcı, tarayıcı veya CNC makinesi
gibi mevcut ekipmanlarınızla kullanabilirsiniz. DentalCAD ile istediğiniz iş akışını kontrol edebilirsiniz. Maliyet ve zaman
açısından verimli, güvenilir sonuçlar için portföyünüzü geniş yelpazedeki eklenti modüllerimizle genişletin ayrıca
müşteriler ve hizmet sağlayıcılarınız ile benzer şekilde işbirliğinizi geliştirin

 
YouTube'da daha fazla bilgi edinin

 
videos.exocad.com
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Bizi YouTube'da ziyaret edin! Kanalımızda, ürünlerimizi daha da etkili kullanmanıza yardımcı
olacak büyüleyici teknoloji fragmanları, faydalı video eğitimleri ve bilgilendirici hızlı kılavuzlar bulacaksınız:

TEKPLATFORM

bütündijital diş hekimliğiçözümleri için– 



 

Koping/Anatomik koping

Tam anatomiden esinlenerek,
optimum kopingler oluşturmak
için cutback seçeneklerinden
yararlanabilirsiniz.

Ataşman

Kapsamlı bir kütüphanedeki ataşman
şekillerini tasarımınıza ekleyebilir veya
çıkarılabilirsiniz.

Waxup

El yapımı Waxuplar tarayıcı ile
taranabilir, düzenlenebilir ve
kopyalanabilir. Ayrıca bu Waxupları
dijital olarak da oluşturabilirsiniz.

Teleskop kron

exocad, teleskop kronlar tasarlarken size
maksimum esneklik sağlamaktadır.

Köprü

İnlay, kantilever ve Maryland köprü
içeren anatomik köprü ve altyapı
tasarımı yapabilirsiniz.

İnley/onley

Doğal görünümlü inley ve onlay
restorasyonlarınızı hızlı ve kolay bir
şekilde tasarlayabilirsiniz.

Vener

Yalnızca birkaç tıklama ile son
derece estetik sonuçlar elde
edebilirsiniz. Birçok estetik diş
kütüphanesi de dahil edilmiştir.

Anatomik kron

Minimum çabayla güzel ve işlevsel
kronlar tasarlayabilirsiniz.
Çok sayıda yüksek kaliteli diş
kütüphanesi dahildir.

Core versiyonda bulunan çok çeşitli
endikasyonlar ve işlevler

 

DentalCAD’in core versiyonu, bireysel anatomilere ve gereksinimlere göre çeşitli estetik ve fonksiyonel
dental restorasyonlar ve dental plaklar tasarlamada sizi destekler. Sezgisel kullanıcı arayüzü, kapsamlı
fonksiyonları ve açık diş ve malzeme kütüphaneleri olağanüstü sonuçları garanti eder.

“Araştırmalarımız yeniliklerimizi
yönlendirmektedir
exocad kullanıcıları, tamamen güvenebilecekleri
yüksek performanslı ve güvenilir sonuçlar unarak
kendini kanıtlamış, açık exocad yazılımının
basit işletim konseptinden yararlanabilirler.

Maik Gerth, CTO exocad GmbH
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Bir veya daha fazla exocad eklenti modülüyle müşterilerinize sunduğunuz hizmetleri
kolayca genişletebilirsiniz. Size sorunsuz, istikrarlı ve kesintisiz tek bir iş akışı sağlayan tüm modüller
DentalCAD'e tamamen entegre edilmiştir. DentalCAD ile işleriniz tamamen esnek ve uygun maliyetli
olurken ihtiyaçlarınıza göre daha fazla işlevselliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

İmplant Modülü
Abutmentler ve
vidalı köprüler
tasarlayabilirsiniz.

 

 sayfa 12/13

Tam Protez Modulü

Tam protezlerin dijital
tasarımı.  

 sayfa 22

Bar Modülü
Hem standart hem de
karmaşık barlar için
gelişmiş bar tasarımı.

 sayfa 14/15

TruSmile Modulü

Dental restorasyonların
gerçekçi görünümü. 

 sayfa 23

Model Creator

Dijital ölçü
taramalarından fiziksel
modeller oluşturabilirsiniz.

 sayfa 16/17

Çene Hareketleri
içe aktarımı

Cihazlardaki çene ölçülerini
içe aktarabilirsiniz

 

 sayfa 25

Isırma Plağı Modülü

Gece plakları, ısırma
plakları ve basit plaklar
tasarlayabilirsiniz.

 sayfa 18

Sanal Artikülatör

Çene hareketlerini simüle
edip ve dinamik oklüzyonu
analiz edebilirsiniz.

 sayfa 24

Geçici Modülü

Kesim öncesi tarama için
eggshell geçicileri
oluşturabilirsiniz.

 

 sayfa 19

DICOM Görüntüleyici

Tasarım sürecinde
voksel CT verilerini
görselleştirebilirsiniz.

 

 sayfa 26

PartialCAD

Çıkarılabilir
bölümlü protezler
tasarlayabilirsiniz.

 
 

 sayfa 20/21

Smile Creator

Yeni nesil gülüş
tasarımı: 2D ve 3D'nin
en iyisi.

 

 sayfa 27

Dİş Kütüphanesi

Güzel doğal dişlerden
oluşan kapsamlı
kütüphane.

 

 sayfa 28/29

Kapsamlı, çok yönlü, entegre

Çok sayıda eklenti modülü
sayesinde gelişmiş seçenekler
ve hizmetler
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DentalCAD'in İmplant Modülü ile, doğrudan vidalı kron ve köprülerin
yanı sıra custom abutmentler tasarlayabilirsiniz. Tek bir CAD oturumunda
abutment ve üst yapılar tasarlamak bile mümkündür. Ayrıca açılı vida
kanalları da desteklenmektedir.

İmplant Modülü ile seçim senin! İşlerinizi ister kliniğinizde üretin ister dosyalarınızı
dışarı göndererek ürettirin. Eklenti modülü, çok çeşitli klinik içi üretim sistemlerini
desteklemektedir. Ek olarak, önde gelen üretim merkezleri exocad yazılımı
tarafından oluşturulan dosyaları kabul etmektedir.

Eklenti Modülü: İmplant Modülü

implant bazlı
restorasyonlar tasarlayın

 

Çok çeşitli implant kütüphaneleri
exocad’ın İmplant Modülü, kapsamlı bir implant kütüphane setiyle birlikte gelmektedir ve en üst düzey implant
üreticilerinden küçük yerel üreticilere kadar çok çeşitli implant sistemlerini desteklemektedir. Üçüncü taraf
üreticilerden seçim yapabileceğiniz titanyum bazlı daha geniş bir yelpaze de vardır. Ayrıca, birçok milling merkezi
exocad’ın İmplant Modülü için özel kütüphaneler sağlamaktadır..

exocad.com/library-integration

Hızlı ve kolay kullanım
Exocad’ın İmplant Modülü ile custom
abutmentlerin tasarımı kolay ve
anlaşılırdır.
Vidalı köprülerin, kronların ve kopinglerin
tasarımı da kolay bir iş haline gelmektedir.

 

Çeşitli implant bazlı restorasyonlar
için esnek tasarım seçenekleri

 

Gelişmiş implant köprü tasarımı
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exocad’ın Bar Modülü, standart dental barların yanı sıra gelişmiş karmaşık bar
tasarımlarının hem hızlı hem de kolayca gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Bar, tam anatomik restorasyonların şekli ve konumu
dikkate alınarak tasarlanmıştır. Silindirik delikler,
gelişigüzel kesilen geometriler veya bar üzerine
yapıştırılabilecek önceden imal edilmiş ataşmanlar gibi
retansyonlar veya ataşmanlar tasarıma eklenebilir.
Önceden tanımlanmış düzenlenebilir bar profillerinden
oluşan kapsamlı bir kütüphane, müşterilerinizin
beklentilerini verimli bir şekilde karşılamanıza
olanak tanımaktadır.

exocad’ın Bar Modülü, kapsamlı seçenekler yelpazesi
sayesinde hastalar için maksimum konfor sağlarken
karmaşık klinik vakaları incelikle çözen dental barlar
tasarlamanıza olanak tanımaktadır.

Eklenti Modülü: Bar Modülü

İleri düzey bar tasarımı
Bar with retentions

Standart barların hızlı tasarımı

Retansyonlar ile

ikincil yapı

Olağanüstü doğruluk
İşe tam oturan barlar üretmek, ultra hassas bir tarama sistemi gerektirmektedir.
Yazılımımız, yüksek işlem güvenilirliği sağlamak için dokunsal tarayıcılar da dahil olmak
üzere yüksek hassasiyetli tarayıcılarla iş akışı entegrasyonuna sahiptir. Önde gelen CAM
satıcıları ile olan işbirliğimiz sayesinde, üretim tarafında da hassasiyet ve işlem
güvenilirliği garanti edilmektedir.

Seçim sizin: exocad.com/scanner
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Ataşmanlı Bar



exocad’ın Model Creator modülü, ağız içi tarama datasından veya ölçü
kaşığı taramasından fiziksel modeller oluşturmanıza yardımcı olur.

Hem çıkarılabilir segmentlere sahip modellerin tasarımı (önceden üretilmiş
altyapılar kullanıldığında) hem de monolitik modellerin tasarımı (hazırlanan
güdük ne çıkarılabilir nede ek parçalara sahip olduğu durumlarda)
desteklenmektedir.

İmplant Modülümüz ile birlikte Model Creator, laboratuar analogları
ve çıkarılabilir diş eti maskeleri ile modeller oluşturmanıza
olanak sağlamaktadır.

 

Eklenti Modülü: Model Creator

Dijital ölçü kaşığı
taramalarından �ziksel
modeller oluşturun

 

Bir eklenti modülü - birçok olasılık

İmplant analogları ile modeller oluşturabilirsiniz Alt, üst ve tam çene modelleri Modelleri etiketleme İçi boş modeller, son derece uygun maliyetli
üretime olanak tanımaktadır

 Çıkarılabilir segmentli model Farklı model/üye stilleri mevcuttur

also available asSTANDALONEVERSION
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Hastanızın ziyaretinden önce eggshell tekniğini kullanarak
geçici kronlar ve köprüler oluşturun.

exocad'in Provizyonal Modülü, hastanın tedavi öncesi anatomisine göre geçiciler
oluşturmanıza olanak sağlar. Alternatif olarak, kütüphanenizi kullanarak provizyonal kron
veya köprü oluşturabilirsiniz. Ardından kapsamlı olan serbest biçimlendirme araçlarını
kullanarak ince düzeltmeler yapabilirsiniz. Modül içinde yeni diş morfolojilerini klinik olarak
değerlendirilebilirsiniz, bu da koltuk süresini kısaltmanıza yardımcı olur.

Provisional Module

Eklenti Modülü: Provizyonal Modülü

Ön hazırlık taramalarından
eggshell geçicileri oluşturun

 
Eklenti Modülü: Bite Splint Modülü

Gece plakları tasarlayın

Exocad’ın Bite Splint Modülü ile yalnızca birkaç adımda yüksek kaliteli
tedavi edici gece plakları tasarlayabilirsiniz.

Direk Üretim
exocad'in açık yazılımını kullanarak hastalarınız için aynı
gün tedavi çözümleri sağlayabilirsiniz. Doğrudan,
herhangi bir uyumlu ve açık CNC makinesi veya 3D
yazıcı ile özel tasarlanmış tedavi edici gece plakları üretin.
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Kullanımı kolay isteğe göre uyarlama araçları ve tasarım sürecinde size
rehberlik eden sezgisel iş akışı sayesinde ısırma plakları üretmek artık daha
verimli ve daha karlı.

Eklenti modülünün kapsamlı işlevselliği, oklüzyonu sanal olarak ayarlamanıza
ve istenmeyen fazlalıkları kaldırmanıza olanak sağlamaktadır. Ayrıca, gece
plaklarınızın yüzeyini tek tek düzleştirebilir ve biçimlendirebilir veya arka
oklüzal yüzey için otomatik düzleştirme seçeneğini seçebilirsiniz.
Tasarımlarınıza logonuzu ve sloganınızı ekleyerek hasta memnuniyetini
artırın ve marka kimliğinizi öne çıkarın.

En iyi sonuçlar için Bite Splint Modülü ile Sanal Artikülatör modülünün
kombinasyonunu kullanmanızı öneririz.



PartialCAD modülü ile exocad size yüksek kaliteli
çıkarılabilir bölümlü protez tasarımı için
dijital bir çözüm sunmaktadır. 

Meşler, ana bağlayıcılar, kroşeler, lingual barlar ve bitiş çizgileri için gelişmiş
tasarım ve özelleştirme özelliklerini uygulayın. PartialCAD’in l-bar retainerları,
optimum uyum için otomatik iyileştirme ve pekiştirmeli post tasarımı için kapsamlı
özellik ve işlevlerini sunduğu en yüksek tasarım esnekliğinin keyfini çıkarın. Bu
modülle, bölümlü protezleri kron ve köprü tasarım öğeleriyle birleştirebilir ve
üretim için destek barları oluşturabilirsiniz. Ek olarak, kendi logonuz ve
sloganınızla bölümlü protezleri özelleştirmek de mümkündür.

Eklenti Modülü: PartialCAD

Çıkarılabilir, bölümlü
protezler tasarlayın

Olağanüstü Tasarım Esnekliği
Amacımız: Mum ile yapılabilen her şeyin yazılımımız
kullanılarak da tasarlanabilmesi. Sonuç olarak,
PartialCAD, bölümlü protez tasarımında en talepkar
uzmanların bile beklentilerini aşacak benzersiz tasarım
özgürlüğü sağlamaktadır.

Exocad DentalCAD'de dişleri ayarlayın
ve bunları protez ile birleştirin

 

also available asSTANDALONEVERSION
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Tam Protez Modülümüz, oldukça estetik tam protezler tasarlamak
için kılavuzlu bir iş akışı sağlamaktadır.

 

Model analizi dijital olarak yapılabilirsiniz. Sonuçlar, otomatik bir ful
çene diş kurulumu önerisi sunacaktır.

Tam Protez Modülü, iki aşamalı kazıma, üretilmiş protez tabanları ve
monolitik protezler de dahil olmak üzere farklı üretim işlemlerini
desteklemektedir.

Protez üretiminde dijital devrimden maksimum düzeyde yararlanın!

Eklenti Modülü: Tam Protez Modülü

Tam protezlerin
dijital tasarımı

 

Doğal renklendirme
Tek diş standart renk ön ayarlarından
birini seçin ve bunları gerçekçi bir
sonuç önizlemesi için ayarlayın.

exocad’in TruSmile Modülü, tasarım sürecinde
gerçek zamanlı olarak dental restorasyonların
neredeyse gerçek görünümünü
görselleştirmektedir.

TruSmile, "Ne Görüyorsanız Onu Alırsınız"
kullanıcı deneyimi sağlamanın yanı sıra, hem
sizin için hem de müşterileriniz için güçlü bir
pazarlama aracıdır, ör. hastayı metal bir kron
yerine seramik restorasyonu tercih etmeye
ikna etmenize yardımcı olur.

Eklenti Modülü: TruSmile Modülü

Dental restorasyonların
gerçekçi görünümü

 
also available asSTANDALONEVERSION

Otomatik olarak önerilen diş yerleştirmesi
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Çene hareketleri içe aktarımı modülü,
Zebris'ten JMA sistemi gibi harici cihazlardan
çene hareketi kayıt verilerini içe aktarmanızı
sağlamaktadır.

Bu eklenti modülü, Sanal Artikülatör modülüyle
birlikte çalışmaktadır.

Uzmanlar için: Yenilikçi, yarı dinamik fiziksel
modeller oluşturmak için
Model Creator modülü
ile birlikte kullanınız.

Eklenti Modülü: Çene Hareketleri İçe Aktarımı

Başka cihazlardan alınan
çene ölçülerini içe aktarın

Gerçekçi Görüntüleme
Hastanın gerçek, dinamik çene hareketlerini yazılıma
aktarın ve onları tasarım sürecinde simüle ederek kişiye
özel restorasyonlar oluşturun.

exocad’ın Sanal Artikülatörü, oklüzyonlu herhangi
bir restorasyonu tasarlarken dinamik kapanışı göz
önünde bulundurmanıza olanak tanır.

Alçı modellerin fiziksel artikülatör içindeki
konumlandırılması, hastaya özel mükemmel
sonuçlar elde etmek için - sanal artikülasyonu
destekleyen bir tarayıcının da yardımıyla - aynı
hassasiyetle yazılıma aktarılabilir. Kondil açısı,
bennet açısı ve anlık yana kayma gibi parametreler
fiziksel artikülatörde olduğu gibi ayarlanabilir.
Üçüncü bir farklı ölçüm cihazlarından çene hareketi
verilerini içe aktarmak için Sanal Artikülatör
modülü, Çene Hareketi İçe Aktarma modülü ile
birleştirilebilir.

Eklenti Modülü: Sanal Artikülatör

Çene hareketini simüle edin ve
dinamik kapanışı görerek
değerlendirin

 

Geniş kapsamlı modeller
Otomatik oklüzyon ayarları olan farklı
artikülatör tipleri mevcuttur.
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Smile Creator ile tasarımlarınıza değer katacağınız - öngörülebilir estetik gülüş makyajları için
exocad’ın yenilikçi, CAD'de gülüş tasarımı çözümünü kullanın. DentalCAD platformuna entegre
olan Smile Creator, yenilikçi 2D/3D teknolojimiz sayesinde güvenilir bir şekilde protez olarak
uygulanabilir estetik tasarımlar oluşturmanıza olanak tanımaktadır.

Hastanın fotoğrafları, ana hatları ve 3 boyutlu durumları birleştirilerek dişler, gülümseme ve yüz
arasındaki estetik ilişkiler değerlendirilebilir. Hasta fotoğrafları otomatik olarak 3 boyutlu nesnelere
dönüştürülmektedir ve bunlar daha sonra dişlerin 3 boyutlu taramalarıyla eşleştirilmektedir. Bu
durum, diş hekimlerine ve diş teknisyenlerine restoratif bir tedavi planı için gerçekçi bir bakış açısı
sunmaktadır. Elde edeceğiniz sonuç için yüksek oranda
kontrole imkan tanımasına
ek olarak, diş laboratuvarları,
diş hekimleri ve hastalar
arasındaki iletişimi de
geliştirmektedir.

Kılavuzlu iş akışları ve kapsamlı
özellikleri sayesinde Smile
Creator, kozmetik diş hekimliği
için sezgisel ve7 güçlü bir dijital
planlama çözümüdür.

exocad’in DentalCAD yazılımı, dental restorasyonların
tasarımı sırasında CT makinelerinden gelen voksel
verilerini görselleştirmenize olanak tanıyan opsiyonel bir
DICOM Görüntüleyici* içermektedir.

Büyük CBCT dosyalarının yüksek hızda işlenmesi
konusunda heyecanlanın. Çünkü optimize edilmiş veri
işleme algoritmaları ve hızlı grafik oluşturma ile
yönlendirilen DICOM Görüntüleyici, sektördeki en hızlı
DICOM yükleme ve görselleştirmeyi sağlamaktadır.

Eklenti Modülü: DICOM Görüntüleyici

Tasarım sürecinde voksel CT
verilerini görselleştirebilirsiniz

 

*Not: DICOM Görüntüleyici tanı/ tıbbi amaçlar için değildir.

Eklenti Modülü: Smile Creator

CAD'de Gülüş Tasarımı

Protez uygulama için mükemmel bir altyapı
Smile Creator'un mükemmel altyapısı ile, DentalCAD'de protez uygulamalarının yanı
sıra exoplan'da implant planlaması için gerçek bir 3D diş kurulumu elde edersiniz.
Dijital mum modeller, exocad’in Model Creator modülü ile uygulanabilir.

also available asSTANDALONEVERSION
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exocad DentalCAD, diş kütüphaneleri ile geliştirilebilir.

Daha da geniş bir seçeneği tercih edenler kullanıcılar için, exocad'in Diş
Kütüphanesi eklenti modülü, 61 set üst çene ön diş, 19 set alt çene ön diş, 19 set
üst çene arka diş ve 19 set alt çene arka dişleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir
güzel doğal diş kütüphanesi sunmaktadır.

Eklenti modülü, geniş diş kütüphaneleri ile restoratif tasarımlarınız için mükemmel
bir estetik alt yapısıdır. Maksimum esneklik için önceden tanımlanmış tüm dişlerde
kolayca ve bireysel olarak ayarlamalar yapabilirsiniz. Tüm kütüphane dişleri
tamamen anatomiktir ve optimum sonuçlar için doğal morfolojilere göre yeniden
üretilmiştir.

 

Eklenti Modülü: Diş Kütüphanesi

Güzel doğal dişlerden
oluşan kapsamlı kütüphane

 

Kapsamlı içerikler
ZRS kütüphanesi, Dr. Jan Hajtó'nun "Anteriores"
kitabı esas alınarak oluşturulan diş şekillerini
içermektedir.
Teknisyenler bu kütüphaneyi daha kolay
kullanmak için, her bir diş seti için tam renkli bir
kitap, poster ve modeller temin edebilirler.
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Mükemmel entegrasyon, olağanüstü sonuçlar - exocam, kazımayı her zamankinden
daha kolayhale getiriyor.

exocam ile acemi kullanıcılar bile CAD yazılım ürünlerimize sorunsuz bir şekilde entegre edilen en
son CAM teknolojisinden yararlanabilirler. exocam, bir diş laboratuvarının günlük çalışmasında
sorunsuz bir iş akışı için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlamaktadır.

Daha fazla rahatlık ve kullanılabilirlik için 3D üretiminizi exoprint ile basitleştirin.

exocad DentalCAD, 3D yazıcılarla sorunsuz bir iş akışı sağlamaktadır. Yeni exoprint, DentalCAD'den 3D yazıcılara sorunsuz
bir geçiş sağlar.

DentalCAD ile printer yazılımınızın arasındaki bağlantının uygulanması minimum çaba gerektirir. Yeni exoprint, 3D
yazıcılarla sorunsuz bir iş akışı sağlar. Tasarımlar ve ilgili bilgiler, açık xml tabanlı bir arayüz kullanılarak doğrudan
DentalCAD'den 3D printer yazılımına aktarılabilir. 3D üretilebilir dosya aktarımınız için en akıllı yol olan exoprint'i keşfedin.

exocam

En gelişmiş CAM
teknolojisi

 

exoprint

CAD'den 3D üretime giden
en kolay yol

 

exocam’'in özellikleri

Blokların içine yerleştirme
tasarımı

Üretim sıralaması yönetimi

Blok Yönetimi

Otomatik takım yolu oluşturma

Takım yollarının görselleştirilmesi
ve frezeleme simülasyonu

Henüz exocam kullanmıyor musunuz?

Açık, XML tabanlı değişim formatlarımızın
exocad DentalCAD'in diğer CAM
ürünleriyle kolayca entegre olmasına
olanak sağladığını unutmayın. Daha fazla
bilgi için web sitemizi ziyaret edin:

exocad.com/cam-integration
Exocam'ın kullanımı kolay
arayüzüyle kazıma kurulumu
basitleştirildi

exocam, premill/preform
abutment kütüphanelerini
kullanarak üretimi
desteklemektedir

Farklı preform holderları
desteklemektedir

 Katmanlı blok desteği TruSmile Teknolojimiz sayesinde
CAD tasarımı sırasında katmanlı
bloklar gerçekçi bir şekilde
görselleştirilebilir

also available asSTANDALONEVERSION
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* Adil kullanım politikasına tabidir

Diş hekimleri, diş teknisyenleri ve üretim merkezleri arasındaki çok yönlü
dijital veri aktarımının tüm yelpazesini kapsamayı amaçlayan dentalshare
"laboratuvara data göndermekten" daha fazlasıdır.

dentalshare, dağıtılmış iş akışları ve verimli çevrimiçi işbirliği sağlamaktadır. Güçlü
bir transfer protokolüyle birleştirilmiş yeni nesil sıkıştırma teknolojisini kullanıyoruz,
böylece büyük veri setleri bile sabit olmayan mobil ağ bağlantılarından ve kısıtlayıcı
güvenlik duvarlarından kolaylıkla geçebilmektedir. Örneğin tasarımlar değiştirilip,
modifiye edilip veya üretimden önce gözden geçirilebilir. dentalshare'deki tüm
transferlerde en gelişmiş şifreleme teknolojisini kullanır ve data alındıktan sonra
tamamen doğrulanır.

Maksimum güvenilirlik ve hızlı data aktarımı için exocad, dünya çapında çoklu
gigabit internet bağlantıları ve sunucu konumları ile kendi yedekli ve dağıtılmış
sunucu altyapısını kullanmaktadır.

Exocad CAD tasarımlarınızın interaktif 3D önizlemelerini paylaşmanın yeni yolu

Exocad DentalCAD tasarımınızı kolaylıkla paylaşmak ister misiniz? Sadece birkaç tıklamayla, çevrimiçi olarak herkesle
paylaşabileceğiniz tasarımınızın gerçek bir 3D önizlemesi için güvenli bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bu bağlantı, CAD
tasarımınızın interaktif ve gerçek 3D önizlemesini deneyimleyebilmeniz için hem bilgisayar hem de mobil tarayıcılarla
açılabilir.

 

Ücretsiz Deneme

Mobil cihazlar için ücretsiz exocad webview uygulamamız hakkında daha fazla bilgi edinin. Bu 3D görüntüleyici, yaygın 3D
formatlarını "iş başındayken" görselleştirmenize olanak tanıyan hızlı ve kullanışlı birden fazla yazılımı destekleyen bir
platformdur. Tabii ki, dentalshare ile oluşturulan önizleme bağlantılarından CAD görüntülerini de göstermektedir.
Doğrudan kullanmak için webview.dental adresini ziyaret edin, ya da webview.dental/demo adresinden etkileşimli
demoları deneyin.

 

dentalshare

Hızlı, güvenli ve
kolay veri aktarımı

 

exocad webview

Exocad tasarımlarınızı tüm
cihazlarda kullanılabilir hale getirin

 

Transfer başına ücret yok *, komisyon yok

Dentalshare ile her transferinizde ayrı bir
ücret ödemeyerek kâr marjınızında bir
azalma olmayacaktır.

Şeffaflık ve gizlilik

Bir dentalshare kullanıcısı olarak, hangi
verilerin ne zaman gönderileceği konusunda
tam kontrol sizdedir. dentalshare, kısmen
paylaşmak istediğiniz bilgileri de seçmenize
ve göndermenize olanak tanır.

Donanımdan bağımsız

dentalshare, piyasadaki en geniş CAD/CAM
donanım ve yazılım yelpazesiyle entegre
edilmiştir. İş ortaklarınız tarafından
kullanılan diğer ürünlerden bağımsız
olarak, dentalshare ile güvenilir bir şekilde
bağlanabilirsiniz.

webview.dental/

demo

exocad'inWEBGÖRÜNÜMLÜUYGULAMASINIdeneyin
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Desktop scanners

*

3m.com age-solutions.com amanngirrbach.com cadstar.dental dentium.com dentsplysirona.com

**

dipro.co.jp gc-dental.com gtmedical.com www.medit.com nobelbiocare.com

*

SHINING 3D Color Policy:  

C 100 M 31 Y 0 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 0

C 43 M 35 Y 32 K 0 C 16 M 12 Y 12 K 0

C 82 M 44 Y 3 K 0

C 0 M 0 Y 0 K 0

100% 60% 40% 20% 10%

C 82 M 44 Y 3 K 0 C 82 M 44 Y 3 K 0 C 82 M 44 Y 3 K 0 C 82 M 44 Y 3 K 0nobilmetal.it opentechnologies.it optimet.com ceratomic.com renishaw.com en.shining3d.com

smartoptics.de zfx-dental.com zirkonzahn.com

Intraoral scanners

* * *

3disc.com 3m.com aligntech.com carestreamdental.com dentsplysirona.com gc-dental.com

R

SHINING 3D Color Policy:  

C 100 M 31 Y 0 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 0

C 43 M 35 Y 32 K 0 C 16 M 12 Y 12 K 0

C 82 M 44 Y 3 K 0

C 0 M 0 Y 0 K 0

100% 60% 40% 20% 10%

C 82 M 44 Y 3 K 0 C 82 M 44 Y 3 K 0 C 82 M 44 Y 3 K 0 C 82 M 44 Y 3 K 0launcadental.com medit.com en.shining3d.com

Bayilerimiz

exocad'i istediğiniz
bayimizden satın alabilirsiniz
Doğrudan satış yapmak yerine, exocad, size özel entegre çözümler sunmak için üreticiler,
sistem entegratörleri ve bayiler ile ortaklık yapmaktadır.

 

Bayilerimiz müşterilerine kapsamlı eğitim ve yetkin destek sağlamaktadır. Ürün desteği, teklifler veya daha fazla
bilgi için lütfen ortaklarımızdan biriyle iletişime geçin.

 exocad.com/partners adresinden bayilerimize ulaşabilirsiniz

exocad'inürünleriDÜNYAÇAPINDAKULLANILABİLİR

Sınırsız

Exocad tarafından
desteklenen entegre çözümler
Önde gelen masaüstü tarayıcı üreticileriyle yapılan
ortaklıklar sayesinde, exocad DentalCAD, birçok
farklı 3D tarayıcı arasından seçim yapma özgürlüğüne
olanak tanırken, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş iş
akışlarına sahip CAD/CAM sistemlerinin de temelini
oluşturmaktadır. Pahalı olmayan lazer tarayıcılardan
yüksek hassasiyetli cihazlara kadar:   
Bütçenize, hassasiyet ve doğruluk
gereksinimlerinize en uygun olanı seçmekte
özgürsünüz.

Başlıca ağıziçi tarayıcı üreticileriyle olan yakın işbirliğimiz,
kliniklerde kurulu en büyük tarayıcı tabanına erişmenizi
sağlar. exocad dijital tekliflerinizde en geniş kitleye
ulaşabilmeniz için 3Disc, 3M, Align, Carestream,
DentsplySirona ve Medit gibi markalarla entegre
olmaktadır.

Daha fazla bilgi için
adresini ziyaret edin 

exocad.com/oem-integration/

A selection of scanner manufacturers

* Seçilen entegrasyon türüne bağlı olarak ek ücretler uygulanabilir.

** Entegrasyon yalnızca ilgili satıcıdan satın alınan exocad lisanslar ile mümkündür.
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Müşterilerimiz

Kullanıcılar exocad hakkında
ne söylüyor

 

Eksiksiz yazılım çözümümüz, dijital diş hekimliğine bugün başlamanız için birçok neden sunmaktadır.
Ancak en iyi yönlendirmelerimiz, piyasayı exocad'in seçme özgürlüğü ile yeniden keşfederek
kazandığımız binlerce sadık müşteriden gelmektedir.

Alwin Ngai 

Modern Dental Group Ltd.,  
Shenzhen (Çin)

> 2000 Personel  

Kevin Shi 
Dental Dijital Müdürü

KTJ International Dental Group 
Shenzhen (Çin)

> 2000 Personel  

Waldo Zarco Nosti 
Diş Teknisyeni, Şirket SahibiBaş işletme görevlisi

Estudio dental CADCAM,  
Algeciras (İspanya) 
facebook exocad experts group

5 Personel

Hansi Lange 
Usta Diş Teknisyeni, Şirket Sahibi

Dental Labor Teuber,  
Darmstadt (Almanya)

22 Personel  

Aaron Bald 
Şirket Sahibi

J&B Dental Studio,  
Deforest, Wisconsin (USA)

5-10 Personel  

 

Axel Kufner 
Kron & Köprü Departmanı Müdürü

Dental Arts Laboratories, Inc.,  
Peoria, Illinois (USA)

350 Personel  
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Dijital diş hekimliğinin entegrasyonu,
klinikler ve diş laboratuvarları arasındaki 
iş akışına yeniden şekil verdi.
exocad, vakalarımı planlamamı ve
tasarlamamı sağlayan vazgeçilmez bir
araç haline geldi. exocad'in iletişim
özellikleri, Gülüş Tasarımı projelerimde
hastaya sanal olarak erişebildiğim için
önemli kararlar verirken işlerime ek 
değer katmaktadır.

Expert seviyesine çıktığım günden beri
fikirlerimi gerçeğe dönüştürebiliyorum.

Exocad ile dijitale geçtiğimizde, önceden
CAD/CAM deneyimimiz yoktu. exocad
kullanarak CAD/CAM ile sadece birkaç
gün içinde tam gaz çalışmaya başladık.
exocad bizim için çok basit ve kullanıcı
dostudur.

Exocad ile dijitale geçtikten sonra,
müşteri tabanımızı genişletmeyi 
başardık ve işimizi katlayarak büyüttük.

Laboratuvar endüstrisinde Dijital Devrim
başladığından beri, piyasadaki hemen
hemen tüm mevcut dental CAD
programlarını kullandık. Ekibimin ve
benim exocad'de en çok beğendiğimiz 
şey, diş teknisyenlerinin sezgisel 
kullanımına uyumu, karmaşık 
restorasyonları tasararken esnekliği ve 
diğer açık platform çözümleriyle kolayca 
entegre olabilmesidir.

Exocad yalnızca bize gönderilen her tür
vaka ile çalışmamıza olanak sunmakla
kalmıyor, aynı zamanda geleceğe yönelik
mevcut dijital iş akışlarımızı 
geliştirmekiçin ihtiyacımız olan araçları 
da sağlamaktadır.

Çeşitli diş protez ürün tasarımları için
exocad DentalCAD yazılımını 
kullanıyoruz. exocad’ın yazılımı sağlam 
ve performanslıdır özellikle de 
implantoloji alanında.

Exocad kullanan diş teknisyenleri,
karmaşık implant bar tasarımlarını bile
kolayca tamamlayarak iş verimliliğini
büyük ölçüde artırabilir. Aynı zamanda,
exocad DentalCAD yazılımı dünyanın
birçok tarayıcı markasıyla entegre
edilmiştir. Bu da bize daha fazla seçim
özgürlüğü sağlamaktadır.

Exocad ile ilk çalışmaya başladığımızda,
diğer popüler dental CAD programlarıyla
zaten uzun vadeli deneyime sahiptik.
Hiçbir eğitim almadan exocad'e
dalmamıza rağmen, aynı gün kronlar ve
köprüler tasarlayabildiğimizi gördük.
Beş yıl ve binlerce tasarımın ardından,
exocad'in attığımız hemen hemen her
vakanın üstesinden gelebileceği 
sonucuna vardık!

Sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde,
kapsamlı bir eğitime ihtiyaç duymadan
herhangi bir tasarım üzerinde
çalışabilirsiniz. Esnekliği, en istisnai
durumların bile kolaylıkla tasarımını
kolaylaştırmaktadır. Exocad'in yıllardır
sağladığı her yeni özellik, akla gelebilecek
her senaryoyu hızlı ve sorunsuz bir şekilde
ele almak için yeni olanaklar ve araçlar
sunmaktadır.

Dental Arts Laboratories, Inc. toplam 12
lokasyondan oluşmaktadır. Toplamda 28
tasarım istasyonumuz var ve hepsi de
exocad kullanmaktadır. Bu yazılım çok
yönlü; giriş seviyesi tasarımcılarımızın
çabucak kavraması için yeterince
sezgiselken, deneyimli CAD
tasarımcılarımız ve onların en karmaşık
durumları için de yeterince güçlü. Kronlar
ve köprülerden plaklara, RPD'lerden
implantlara ve barlara kadar her şeyi
tasarlayan kullanıcı arayüzü, gerçekçi
görüntülemesi ve pratik araçlarıyla diş
hekimliğine hayat veriyor.

Yıllar önce tasarımcılarımızı exocad'a
geçirme kararı büyük ölçüde exocad'in
büyük veya küçük vakaları "olağanüstü"
bir şekilde ele almasından
kaynaklanıyordu. Ayrıca, exocad'in
modülleri ve güncellemeleri sayesinde
diğer yazılımlarda olan zorunlu lisans
ücreti ödemeyerek yılda binlerce euro
tasarruf sağlıyoruz.

exocad, yönlendirdiğimiz her vakayı ele
alarak fikirlerimizi hayata geçirdi.



 
DentalCAD'in hiçbir gizli maliyeti veya
tıklama ücreti yoktur

Seçme özgürlüğünün tadını çıkarın

Sınırsız sayıdaki vakadan kar elde edin

 

 
DentalCAD, öngörülebilir sonuçlar için müşteriler ve
hizmet sağlayıcılarla iletişiminizi kolaylaştırır.

DentalCAD, açık tarayıcılar, 3D printerlar ve CNC
makineleri dosya formatlarını desteklemektedir,
böylelikle mevcut ekipmanınızla çalışabilirsiniz.

Sorunsuz ve hızlı operasyonlar deneyimleyin

Ortaklarınızla zahmetsizce işbirliği yapın

İş akışlarını sorunsuz bir şekilde entegre edin

Hizmet yelpazenizi genişletin

Kendini kanıtlamış yazılım platformumuzdan yararlanın

 
DentalCAD, büyük ebatlı dataları bile işlemede ultra
hızlıdır, bu nedenle size maksimum kullanım kolaylığı ve
performansı garanti eder.

 
DentalCAD, tüm exocad ürünleri ve eklenti modülleri
ile birlikte çalışır

 
DentalCAD, ihtiyaçlarınıza göre çeşitli eklenti modülleri
ile yükseltilebilir

exocad yazılımı 10 yıldır laboratuvarlarda
kullanılmaktadır.

 

Neredeyse her endikasyon için olağanüstü dental
çözümler oluşturun 
DentalCAD, bireysel anatomilere ve gereksinimlere göre
çeşitli estetik ve fonksiyonel dental restorasyonlar ve
plaklar tasarlamada sizi destekler.

Rakiplerinizin önüne geçin  
DentalCAD, en son araştırma sonuçlarına ve pazar
bilgilerine dayalı olarak geliştirilmiştir ve mühendis
ekibimiz tarafından sürekli olarak yenilenmektedir.

Eğitim maliyetlerinizi en aza indirin 
DentalCAD'in öğrenilmesi kolaydır ve işlem boyunca size
adım adım rehberlik eder.

Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarın 
DentalCAD, seçtiğiniz donanım ve malzemeleri entegre
etmenizi sağlar.

Kapsamlı özelliklere ve işlevlere erişin

Olağanüstü esnekliğin tadını çıkarın

 
DentalCAD, her ayarı ayrı ayrı ayarlamanıza izin verir ve
size Expert modunda geniş bir tamamlayıcı araç
yelpazesi sunar.

 
DentalCAD, gereksinimlerinize göre her adımı kontrol
etmenizi sağlar ve iş akışlarınıza, ekipmanlarınıza ve
servislerinize tam olarak uyum sağlar.

exocad, tamamen açık ve bağlantılı olma ilkesiyle kuruldu. Dental CAD yazılımında dünya çapında
lider OEM üreticisi olarak, temel yetkinliğimiz birlikte çalışabilirlik standartları oluşturmaktır.
Üreticiler böylelikle veritabanlarını, ürünlerini, kütüphanelerini ve hizmetlerini entegre edebilirler.
Bu entegrasyonlar, biz desteklenen endikasyonların derinliğini genişletmeye devam ederken,
şirketlerin ana işlerine odaklanmalarına olanak tanır.

Özet Olarak

Uzmanlar neden dijital diş hekimliği
çözümlerimize güveniyor?

 
exocad ve DentalCAD

 Bir bakışta
avantajlarınız

Büyük ve karmaşık vakalarla uğraşırken bile
sağlam şekilde çalışan yüksek performanslı
yazılımla çalışarak zamandan tasarruf edin.
Hızlı yanıt süreleri ve optimum kullanılabilirlik,
günlük işlerinizi hızlandırmanıza yardımcı olur.

Sürekli olarak takdir edeceğiniz ve bundan kâr elde
etmeye devam edeceğiniz bir yazılım oluşturma
konusunda bize güvenebilirsiniz. Ürünümüz istikrarını
defalarca kanıtlamıştır, çünkü kaliteye ve detaylara
her zaman en büyük önemi veriyoruz. Güvenilir
güncelleme ve yükseltmelerimiz, her zaman ihtiyaçlarınız
tarafından yönlendirilen yeni olanaklar sağlar.

İtimat edebileceğiniz bir güvenilirlikDaha hızlı iş akışları, gelişmiş uzmanlık

Kullanımı ve yüksek beklentilerinize
ulaşmak kolaydır  

Sizin gibi diş hekimliği uzmanlarıyla yakın çalışma
ve dijital çağ için daha erişilebilir dental yazılım
oluşturma deneyimimiz sayesinde karmaşık
prosedürleriniz daha basit ve verimli hale gelir.

Bağımsız ve yenilikçi

Yazılımımız sizi yeniliğin ön saflarına taşır.
Kuruluşumuzdan bu yana, kendini adamış mühendis
ve araştırmacı ekibimiz, diş endüstrisi için sürekli
olarak son teknoloji yenilikler geliştirmiştir. Bağımsız
ve tarafsız donanım teknolojisi sağlayıcısı olarak
amacımız, yazılım çözümleri aracılığıyla dijital diş
hekimliğinin sınırlarını zorlamaktır.

İhtiyaç duyduğunuz esneklik

Exocad'in modüler ve açık yöntemiyle maksimum
esneklik ve özgürlüğü yaşayın. exocad'in sadece
yazılımı değil, iş modeli de esnektir. Modülleri
istediğiniz gibi karıştırıp şeçebilirsiniz - hepsi sizin
seçiminiz.

Tamamen geleceğe dönük

Üçüncü taraf tarayıcıları, kazıyıcıları, printerları ve
malzemeleri kullanan en geniş entegre çözüm
seçeneklerine sahip dental CAD/CAM yazılım
sağlayıcısıyız. Müşterilerimizin gereksinimlerini
karşılamak ve aşmak için her zaman yeni fikirlere açık
ve hem bugünün hem de yarının en iyi çözümlerini
desteklemeye hazırız.

  | DentalCAD  DentalCAD | 

exocad'dan dental CAD yazılımı

yıllık başarı üzerinde kurulum
‘in

fazla ülkede kullanım
‘den
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