
AMÉRICAS
geomagic.iss.americas@3dsystems.com
Cary, NC, EUA: +1.800.691.1839
Brasil : +55.11.9 4196-3601
México: +52.(644).114.6401

EUROPA, ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA
geomagic.sales.emea@3dsystems.com
Darmstadt, Alemanha: +49.6151.357.0

Fale com seu representante de vendas 
agora mesmo!
https://www.3dsystems.com/support/software

ÁSIA-PACÍFICO
geomagic.sales.apac@3dsystems.com
Sudeste da Ásia: +60.12.398.8473
Austrália e Nova Zelândia: 
+61.450.593.739
Índia : +91.98404.78347 

JAPÃO
geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Tóquio: +81.3.5798.2510

CHINA
geomagic.sales.china@3dsystems.com
Linha direta: +86-400-890-7899
 

 

COREIA
geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Seul: +82.2.6262.9900

Mantenha-se na vanguarda

Nossos engenheiros estão 
constantemente trabalhando para 
aprimorar nosso software e, à medida 
que lançamos atualizações, você 
receberá acesso total a todas as 
atualizações e melhorias gratuitamente. 
Essas atualizações incluem correções 
de bugs, aprimoramentos solicitados 
pelo usuário, lançamentos de novas 
versões e novos plug-ins. Mantenha-se 
competitivo no seu setor com o acesso às 
mais recentes ferramentas e tecnologias. 
Esses novos recursos e funcionalidades 
são necessários para manter seu 
software funcionando da melhor forma. 
O Programa de Manutenção Geomagic 
ajuda a garantir um fluxo de trabalho 
descomplicado e ininterrupto.

Estamos trabalhando mais rápido do 
que nunca e nos concentramos em 
liberar lançamentos menores com mais 
frequência, trimestralmente, ao longo 
deste ano e no futuro.

Seja o primeiro a 
experimentar a inovação 

Desde a sua criação, a 3D Systems adotou 
uma abordagem centrada no cliente 
para a inovação, colaborando com os 
clientes para entender suas necessidades 
de aplicação e desenvolvendo soluções 
para supri-las. Uma estrutura para a 
visualização antecipada de recursos 
e capacidade agora está disponível 
somente para clientes em manutenção. 
Por meio dessa estrutura, os clientes são 
convidados de forma mais eficiente para 
o processo de P&D, fornecendo acesso 
antecipado a inovações e a possibilidade 
de compartilhar feedback. Além disso, 
essa nova estrutura de plug-ins permite 
que a 3D Systems reúna solicitações 
de suporte ao cliente com rapidez e, 
em muitos casos, forneça suporte às 
necessidades comerciais essenciais dos 
clientes de maneira mais eficiente. 

Trabalhe com uma equipe  
de especialistas 

A equipe de suporte técnico do 
Geomagic ajuda você a se manter 
produtivo e eficiente com os serviços 
de suporte técnico de sua preferência. 
Com acesso exclusivo à nossa equipe 
de suporte técnico, você nunca ficará 
parado e desfrutará de assistência 
individual de alta qualidade por 
telefone, reuniões na Web ou por meio 
de sistemas de colaboração de dados. 
Nossa equipe está pronta para ajudar 
com o licenciamento, comandos de 
menu, a instalação e também com 
a solução geral de problemas. Ela 
também pode resolver seus problemas 
com rapidez, ajudando você a navegar 
em nossa base de conhecimento de 
alto volume. Acesse o site de suporte, 
https://support.geomagic.com, para 
obter mais informações.

O Programa de Manutenção Geomagic da 3D Systems® é um plano de proteção multifuncional criado 
para garantir que sua empresa sempre trabalhe com as versões mais recentes e mais eficientes 
do software Geomagic e que você sempre tenha acesso prioritário ao suporte técnico oportuno e 
competente. O Programa de Manutenção Geomagic é um link essencial na cadeia digital criado para 
ajudar você a manter-se produtivo e competitivo em um mercado global cada vez mais complexo.

Por que participar do Programa de 
Manutenção Geomagic Design X?

https://www.3dsystems.com/support/software
https://support.geomagic.com

