
Prepare-se com uma equipe de especialistas
A equipe de suporte técnico da Geomagic ajuda você a se manter 
produtivo e eficiente com os serviços de suporte técnico especializado. 
Com acesso exclusivo a nossa equipe de suporte técnico, você nunca fique 
parado e você ainda 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 licenciamento, 
comandos de menu, instalação e também solução de problemas gerais. 
Eles também podem resolver seus problemas rapidamente, ajudando 
você a navegar em nossa Base de Conhecimento de alto volume. Por 
favor, visite o site de suporte, https://support.geomagic.com, para mais 
informações.

“Vocês têm sido um apoio incrível. Eu acabei de dar sua empresa uma 
classificação de 5 (escala de 1-5) para o nosso grupo de Procurement. 
Obrigado novamente.”
- Timothy C. Kelley, suporte de testes e operações, NASA

O Programa de Manutenção 3D Systems® Geomagic é um plano 
de proteção completo projetado para garantir que sua empresa 
trabalhe sempre com as versões mais recentes e mais eficientes do 
software Geomagic e tenha sempre acesso prioritário ao apoio técnico 
especializado e competente. Além disso, os programas de garantia 
estendida estão disponíveis (a um custo adicional) para proteção 
completa de hardware em seu scanner 3D e dispositivos hápticos. O 
Programa de Manutenção Geomagic é um elo importante na cadeia 
digital, projetado para ajudá-lo a permanecer produtivo e competitivo em 
um mercado global cada vez mais complex.

Fique na vanguarda
Nossos engenheiros estão constantemente trabalhando para melhorar 
nosso software e, à medida que liberamos atualizações, você receberá 
acesso total a todas as atualizações e melhorias gratuitamente. Essas 
atualizações incluem correções de bugs, aprimoramentos solicitados 
pelo usuário, novas versões e novos plug-ins. Mantenha-se competitivo 
em seu setor, tendo acesso às ferramentas e tecnologias mais recentes. 
Esses novos recursos e funcionalidades são  necessárias para manter seu 
software funcionando em condições mais avançadas. Os programas de 
manutenção da Geomagic ajudam a garantir um fluxo de trabalho suave 
e ininterrupto.

Não gaste um tempo valioso para descobrir isso sozinho!

Proteja seu investimento com o programa  
de manutenção Geomagic®

Por que Manutenção?
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Nós temos seu equipamento coberto
Nós podemos ajudar se você estiver tendo problemas com o seu 
dispositivo de hardware 3D também. O desgaste normal é coberto pelo 
plano de garantia. Para tempos de resposta mais rápidos em reparos 
extensivos, os programas de troca premium estão disponíveis para 
os dispositivos hápticos Touch e Touch X. Para mais detalhes sobre 
a cobertura, por favor, pergunte ao seu representante de vendas da 
Geomagic Solutions.

AMERICAS
geomagic.iss.americas@3dsystems.com
Cary, NC, USA : +1.800.691.1839
Brazil : +55.11.3318.5100
Mexico : +52.(644).114.6401

EMEA
geomagic.sales.emea@3dsystems.com
Darmstadt, Germany : +49.6151.357.0

Entre em contato com seu representante de vendas agora!
https://www.3dsystems.com/support/software

APAC
geomagic.sales.apac@3dsystems.com
South East Asia : +60.12.398.8473
Australia & New Zealand : +61.450.593.739
India : +91.98404.78347 

JAPAN
geomagic.sales.japan@3dsystems.com
Tokyo : +81.3.5798.2510

CHINA
geomagic.sales.china@3dsystems.com
Hotline : +86.400.890.7899
 
 

KOREA
geomagic.sales.korea@3dsystems.com
Seoul : +82.2.6262.9900

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

