
                      ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΕΛΛΗΣ 

 

Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε το ψηφιακό σύστημα Identica Blue/exocad; Θεωρείτε 

εύκολη ή δύσκολη τη χρήση του; 

Το χρησιμοποιω απο το 2016 και θεωρω οτι ο συνδιασμος Medit - Exocad ειναι 

φοβερος. Η χρηση του συστηματος ειναι πολυ ευκολη τοσο του Collab οσο και του 
Exocad. 

 

 

Πόσο χρόνο χρειαστήκατε για να προσαρμοστείτε στο 3D περιβάλλον του 

σχεδιαστικού exocad; Χρειαστήκατε ειδικές γνώσεις υπολογιστών; 

Μεσα σε 2 εβδομαδες μπορουσα να πραγματοποιω το 80% των εργασιων του 
εργαστηριου μου. ( στεφανες, γεφυρες, μονολιθικες στεφανες και γεφυρες). Μεσα στον 

πρωτο μηνα μπορεσα να κανω και τις πρωτες μου επιεμφυτευματικες παντα με την 
υποστηριξη του Νικου.  

 

 

Σε σύγκριση με το παρελθόν και την παραδοσιακή τεχνική (μοντελάρισμα – 

εφαρμογές), δουλεύετε γρηγορότερα με το ψηφιακό σας σύστημα και πόσο; 

Δεν χρειαζεται να πω πολλα. Σε 3 ωρες σκαναρω και σχεδιαζω 35-40 δοντια ( Με 3D 
mouse) . Απλα δεν υπαρχει μετρο συγκρισης για εμενα. 

 

 

Σχεδιάζετε συχνά επιεμφυτευματικές εργασίες. Είστε ικανοποιημένος με την ακρίβεια 

σάρωσης του Identica Blue; 

Οι επιεμφυτευματικες ειναι στην καθημερινοτητα μου και σε αυτο ευθυνεται κατα ενα 
μεγαλο ποσοστο το Identica Blue. Μου εδωσε την αυτοπεποιθηση και την σιγουρια με 
την ακριβεια και την ταχυτητα του οτι μπορω να αντιμετωπισω τα παντα. 

 

Είστε ικανοποιημένος με την τεχνική υποστήριξη από την Digident; 

Οταν κανεις μια επενδυση ενος τετοιου μηχανηματος θελεις και να εχεις και την 
καταλληλη υποστηριξη για να μην εχεις κολληματα κατα την παραγωγη σου. Για εμενα 

επαιξε μεγαλο ρολο στην αγορα του συστηματος οτι την υποστηριξη θα μου την παρεχει 
ενας συναδελφος που εχει κατσει στον παγκο, εχει ''τριφτει'' με το συγκεκριμενο 
συστημα (γιατι το χρησιμοποιει και ο ιδιος για τις δουλειες του), καταλαβαινει τις 

αναγκες μου, τις απαιτησεις μου γιατι πολυ απλα μπορει να ερθει στην θεση μου. Νικο 
ευχαριστω! 
 



 

 

Θεωρείτε το σύστημα Identica Blue/exocad ακριβό ή φθηνό γι’ αυτά που 

προσφέρει; 

Θα μπορουσα να ειχα δωσει τα ιδια ή και περισσοτερα χρηματα για ενα αλλο συστημα 
και μπορει να τα μετανιωνα. Εγω θεωρω οτι αξιζει και με το παραπανω για αυτα που 
σου προσφερει το πακετο Medit- Exocad- Digident. 

 

Γενικά, αισθάνεστε δικαιωμένος με την επιλογή σας να ψηφιοποιήσετε τις διαδικασίες στο 

εργαστήριό σας; 

Φυσικα και αισθανομαι δικαιωμενος. Μειωθηκε ο χρονος παραγωγης και ανεβηκε η 

ποιοτητα. Η ψηφιοποιηση ενος εργαστηριου ειναι μονοδρομος. 
 

 


