
2020 UM ANO EM ANÁLISE

PRINCIPAIS MELHORIAS

Deswik.CAD
 - Melhorias nas ferramentas de criação de rampas
 - Regras de atributos de layers
 - Restrições no Pseudoflow
 - Novo estilo visual para destacar objetos no CAD
 - Melhorias na geração de envoltórias de teor a 

partir de modelo de blocos
 - Suavização dinâmica de superfícies
 - Aplicação de cores diferentes para segmentos de 

polilinhas
 - Desenho de polilinhas por atributo
 - Melhorias na ferramenta Development Laser 

Offset

Deswik.Sched
 - Nova maneira de definir materiais
 - Melhorias significativas nos mapas de processo

Deswik.OPS
 - Melhorias nas não conformidades

Deswik.LHS
 - Nova ferramenta de criação de slots dinâmicos

Deswik.Enviro
 - Nova ferramenta para cálculo do volume de 

bacia de sedimentos

Deswik.UGDB
 - Relatórios de furos as-built, para gerenciamento 

de desvios
 - Opção de corte de face livre para a criação de 

sólidos de detonação
 - Importe os desenhos as-built para reconciliação
 - Editor de planos horizontais

Deswik.SO
 - Stope Shape Optimizer (SSO) V4
 - Nova interface do usuário com estruturação em 

árvore

Deswik.AdvSurvey
 - Nova ferramenta Road Audit
 - Nova função para desenhar sobre nuvens de 

pontos
 - Nova função para comparar nuvens de pontos
 - Nova função para colorir por desvio

Deswik.Mapping
 - Mapeamento simplificado da parede e da face 

das galerias a partir de uma posição na face
 - Visualizações em tempo real de entradas de 

dados estruturais
 - Autorregistro de desenhos em sólidos

Deswik.Mapping para GeoTech
 - Cálculos de Q e RMR (Rock Mass Rating)
 - Estereonetes dinâmicos
 - Calculadora RAW

Deswik.MDM
 - Capacidade de sincronizar fontes de dados 

externas
 - Integração do Deswik.IMS para gerenciamento 

do usuário
 - Treinamento online de introdução ao MDM

Deswik.OPS
 - Configuração completa de importações/

exportações/atividades
 - Melhor sequenciamento de recursos e exibição e 

gerenciamento de interações
 - Novo monitoramento de fluxos de dados em 

tempo real

565 PROJETOS
31 PAÍSES

CONSULTORIA

8500+ LICENÇAS EM 
MAIS DE 600 OPERAÇÕES

12 ESCRITÓRIOS

305 COLABORADORES

clientes participaram 
de treinamentos 

(presencial e online)

2902

clientes 
acessaram os 
treinamentos 

online gratuitos

2510

470
cursos 
realizados no 
mundo todo 
(presenciais e 
online)

TREINAMENTO

WEBINÁRIOS 19 webinários interativos realizados em todo o mundo, 980+ 
participantes

dos tickets de 
assistência ao usuário 
respondidos dentro 
das metas de nível de 
serviço

97,9%

Artigos publicados no Portal 
do Conhecimento120+

Dúvidas de assistência 
ao usuário respondidas 
diretamente por 
especialistas no 
assunto

7781

24.000+
horas atendendo 
nossos clientes

SUPORTE AO CLIENTE 

NOVOS PRODUTOS

Deswik.GO
Otimização Global

Deswik.SPD
Projeto Estratégico de Cavas

Deswik.DHO
Otimizador de Malha de 

Sondagem

348 
EDWARD 
STREET

Nova sede da marca 
estabelecida em Brisbane


