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Treinamento avançado
Atualização ilimitada
Suporte global

Treinamento
avançado

3Shape CLINIcare™
O CLINIcare™ mantém você atualizado em relação aos avanços mais recentes da odontologia
digital. Incluído como parte da sua assinatura
anual, o CLINIcare™ proporciona treinamentos
presenciais, as mais novas dicas do setor, ferramentas, práticas recomendadas, atualizações
de software e suporte global a fim de garantir
a manutenção dos seus investimentos futuros,
além de maximizar o tempo de operação da
sua clínica.

Atualização
ilimitada

No início, os especialistas do TRIOS® instalarão o sistema, ajudarão você a se conectar com o laboratório e demonstrarão as
técnicas de escaneamento. Daí em diante, o 3Shape Academy
e os parceiros apresentarão seminários educacionais, treinamentos práticos e seminários on-line, além de dicas e truques.

Incluímos atualizações ilimitadas de softwares como parte
integrante do pacote CLINIcare™ para que seu sistema TRIOS ®
receba de maneira automática e regular as mais recentes
indicações, ferramentas de moldagem e novos recursos que
aprimoram a experiência do usuário e o desempenho clínico.

 Assistência pessoal no local para instalar o sistema

 A 3Shape lança uma ou mais atualizações de software









e estabelecer a conexão com o laboratório.
Treinamento na clínica oferecido por especialistas
certificados da 3Shape.
Cursos de treinamento e seminários educacionais abertos
da 3Shape em alguns eventos e centros 3Shape.
Seminários on-line de treinamento gratuitos para todos
os usuários assinantes do TRIOS ®.
Centro de treinamento TRIOS ®: seu recurso para obter
os mais recentes materiais didáticos, guias de técnicas
de escaneamento, manuais e vídeos instrutivos.





importantes todos os anos.
Atualizações complementares ilimitadas com recursos
e melhorias adicionais.
As atualizações podem incluir novas indicações,
ferramentas, melhorias na velocidade e muito mais.
Formulários de pedidos digitais específicos do laboratório
atualizados automaticamente conforme necessário.
Programas comerciais valiosos.

Global
Suporte
O CLINIcare™ proporciona aos usuários acesso à rede mundial
da 3Shape de especialistas autorizados em suporte, fornecendo
assistência rápida quando e onde necessário nos seus idioma
e fuso horário locais. Queremos garantir que os usuários da
3Shape de qualquer lugar possam entrar em contato conosco
com facilidade e rapidez quando for necessário e recebam serviços de diagnóstico e manutenção de hardware regional de
técnicos autorizados.

 Acesso à rede de suporte mundial da 3Shape.
 A ferramenta de suporte on-line proporciona aos




Amparando nossos usuários com tecnologia, assistência e conhecimentos

especialistas autorizados do TRIOS ® acesso à sua
tela para tratamento imediato de qualquer problema.
Suporte principal local fornecido por representantes
certificados da 3Shape.
Equipe de suporte secundário em vários idiomas com mais
de 50 especialistas internos da 3Shape para casos especiais.
Centros de suporte e assistência da 3Shape em todas as
principais regiões.
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400 funcionários
175 desenvolvedores
50 funcionários
de treinamento e suporte
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1 Sede da 3Shape em Copenhagen
Treinamento, suporte, serviços de
hardware, desenvolvimento, vendas

4 3Shape na Ucrânia
Treinamento, suporte,
desenvolvimento

7 3Shape nos EUA (Costa Oeste)
Treinamentos, suporte,
serviço de hardware

10 3Shape na Ásia
Treinamento, suporte,
serviço de hardware

2 3Shape na Alemanha
Treinamento e suporte

5 3Shape na França
Treinamento e suporte

8 3Shape nos EUA (Costa Leste)
Treinamento, suporte,
serviço de hardware

11 3Shape no Japão
Treinamento e suporte

3 3Shape na Polônia
Treinamento, suporte, serviço de
hardware, produção

6 3Shape na Itália
Treinamento e suporte

9 3Shape na América Latina
Treinamento e suporte

12 3Shape no Brasil
Treinamento e suporte

Escritório da 3Shape
Presença da 3Shape
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