
Incremente seu design para fabricação 
personalizada com Geomagic Freeform® 2019

2019

• Grave qualquer sequência de 
tarefas e crie um DynabotTM 
para executar procedimentos 
e processos comuns 
automaticamente.

• Simplifique a interface ocultando 
ferramentas que não usa com 
frequência.

• Use mais do espaço de trabalho 
3D com caixas de diálogo 
transparentes.

• Trabalhe mais rápido com nova 
padronização e ferramentas de 
construção híbridas.

Reduza o tempo de fluxo de 
trabalho repetitivo em mais de 80%

Novos usuários podem se 
tornar produtivos no Freeform 
rapidamente

Incorpore suas melhores práticas 
no Freeform para garantir 
resultados de qualidade

•  Crie assistentes personalizados 
guiados com instruções passo a 
passo usando Dynabot, para que 
até os novatos possam concluir 
tarefas de modelagem complexas.

•  Personalize paletas para exibir 
apenas as ferramentas que 
sua equipe precisa, removendo 
desordem e tornado o 
treinamento de usuários mais 
fácil.

•  Todos na sua equipe podem se 
beneficiar do conhecimento de seus 
melhores usuários.

•  Crie uma série do Dynabots 
para prescrever procedimentos 
e processos específicos com 
configurações uniformes e limpe 
diretrizes para que todos recebam 
resultados de alta qualidade 
consistentes.

•  Compartilhe arquivos de filtro de 
paleta personalizados para que todos 
em sua organização tenham a mesma 
caixa de ferramenta otimizada.

Mais produtivo Mais acessível Mais consistente

Incremente seu fluxo de trabalho de design com a 
nova linha de produtos do Geomagic Freeform 2019. Esta 
versão principal agrega uma série de novas funcionalidades 
que tornam o Freeform mais produtivo e acessível, além de 
garantir mais resultados consistentes. Tudo isso permite que você 
incremente seu design para fabricação personalizada mais rápida e 
mais eficiente do que nunca.

Personalize a pulseira, cortesia de 
Antonius Köster



Dynabots são assistentes interativos que 
qualquer um pode criar no Freeform. 
Eles são um sistema de automação 
potente e flexível que funciona com 
cliques, não código – para que você não 
precise ser um desenvolvedor para criar 
seus próprios Dynabots. Grave, edite 
e compartilhe Dynabots em minutos – 
desde uma simples gravação de macros 
a miniaplicativos sofisticados com 
interfaces personalizadas que possam 
automatizar qualquer fluxo de trabalho 
no Freeform.

Dynabots

Configure a interface do Freeform do jeito 
que preferir para um ambiente de trabalho 
mais simples, produtivo e intuitivo.

Paletas e temas personalizados

14 ferramentas diferentes foram 
consolidadas em 5 ferramentas mais 
potentes que permitem que você 
trabalhe de forma consistente entre tipos 
geométricos e adicione funcionalidade 
do tipo CAD.

Ferramentas de construção híbrida

Recursos novos e aprimorados no Geomagic Freeform® 2019

Disponível em:

Disponível em:

Ferramentas de filtragem de paleta
Disponível em:

Temas de IU
Disponível em:

Saiba mais em: 3dsystems.com/software/geomagic-sculpt, 3dsystems.com/software/geomagic-freeform
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Se estiver em manutenção 
Baixe Freeform 2019 hoje em
softwaresupport.3dsystems.com

Se estiver fora da manutenção
Entre em contato com seu revendedor do Geomagic Freeform 
ou visite: 3dsystems.com/how-to-buy

DESTAQUES DE NOVO RECURSO ADICIONAL SCULPT FREEFORM FREEFORM +

Guiar curvas para Autosurfacer permite que você carregue curvas pré-desenhadas 
para definir limites de regiões importantes e atribua sua continuidade de borda. •

Novos marcadores de eixo têm maior utilidade e precisão de posicionamento graças 
a novas paradas interativas e controle de atributo pré-marcado. • •

Peças padrão impulsionam uma IU/XU atualizada e refinada intuitiva, potente e 
aprimorada para oferecer suporte a operações em massa. • • •

Novo Suporte USB Touch X oferece a você a conveniência, precisão e confiabilidade 
do mais recente Touch X de dispositivo háptico. • • •

Gerenciamento de cor aprimorado torna a conversão de cor booleana e argila/
trama mais previsível e oferece a você novos níveis de controle. • • •

Lista de favoritos aprimorada (menu de espaçamento) agora oferece suporte a 
múltiplas colunas e exibe ícones de ferramenta. • • •

Paletas deslizáveis permitem que você encontre rapidamente as ferramentas de que 
precisa com o controle deslizante do mouse. • • •


