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Creo® View ECAD
SZYBKI I DOKŁADNY DOSTĘP DO SKOMPLIKOWANYCH DANYCH PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

Zmagający się z rosnącą presją skrócenia czasu wprowadzenia 
produktu na rynek producenci elektroniki muszą rozwiązywać 
problemy na wczesnym etapie projektowania. Niemniej ponad 
50% dzisiejszych projektów elektronicznych trzeba zmienić po 
testach prototypów z powodu niewykrytych wcześniej błędów, co 
podnosi koszty opracowania produktu.

Zbudowane na sprawdzonej technologii InterComm 
Expert, Creo View ECAD to wydajne rozwiązanie, które 
umożliwia wizualizację, analizę i weryfikację projektu 
schematu i płytki drukowanej (PCB). To rozwiązanie 
może pomóc firmom produkującym elektronikę 
i zaawansowane technologie w szybkim 
zidentyfikowaniu i naprawieniu błędów projektowych 
na wczesnym etapie projektowania.

Kluczowe korzyści

Skróć czas i obniż koszty projektowania

• Skróć ogólny czas projektowania.

• Skróć czas oceny projektu z dni do zaledwie godzin.

• Oszczędź tygodnie i miesiące, eliminując zmiany 
projektów płytek drukowanych.

• Zyskaj znaczny wzrost produktywności podczas 
testowania płytek.

• Skróć czas szkoleń dzięki jednolitemu interfejsowi 
wszystkich narzędzi EDA.

Popraw współpracę

• Popraw komunikację i koordynację między 
zespołami projektowymi.

• Ogranicz zakłócenia pracy zespołów projektowych.

• Popraw łatwość i dokładność komunikacji między 
rozproszonymi zespołami inżynierskimi, testowymi, 
produkcyjnymi i dostawcami.

Podnieś jakość produktu

• Popraw spójność projektu, wykonując go 
"poprawnie już za pierwszym razem".

• Wcześniej wykrywaj, testuj i koryguj błędy.

• Daj możliwość całemu zespołowi projektowemu 
dynamicznej pracy z danymi projektu 
elektronicznego na etapach projektowania 
i wytwarzania.

Zintegruj wizualnie informacje ECAD 
i MCAD w jednym interfejsie użytkownika 
(wymaga również Creo View MCAD).
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Ogranicz problemy z testami i usuwaniem błędów

• Poruszaj się inteligentnie po danych 
schematycznych, eliminując dokumentację 
papierową z procesów testowania i usuwania 
błędów.

• Znajdź i szybko wyświetl komponenty projektowe 
znajdujące się w ten samej orientacji co testowana 
płytka.

Funkcje

Analizuj informacje EDA

• Wyodrębniaj obiekty.

• Nawigacja strukturalna

• Natychmiastowa zmiana widoczności.

• Szybkie śledzenie informacji sygnału.

• Porównuj dane ze schematu z układem płytki bez 
konieczności używania papierowych wydruków.

• Zapisuj wykazy części, punkty testowe i topologię 
trasy do arkuszy programu Excel.

Zintegruj wizualną współpracę między ECAD i MCAD

• Środowisko prawdziwie heterogenicznej współpracy 
wizualnej dla ECAD i MCAD.

• Umożliwia unikatowe działania, takie jak 
wyszukiwanie krzyżowe pomiędzy obiektami ECAD/
MCAD.

• Twórz niestandardowe aplikacje, używając API, żeby 
usprawnić wewnętrzne procesy.

Przyspiesz oceny projektów

• Przeglądaj interaktywnie informacje znajdujące się 
na schematach lub w bazach danych PCB CAD bez 
konieczności używania natywnego narzędzia EDA.

• Badaj układ płytki drukowanej z góry lub z dołu 
w dowolnym ustawieniu.

• Interaktywnie i jednocześnie wyszukuj wiele 
obiektów w danych projektu ECAD, żeby 
zweryfikować założenia projektowe.

• Śledź trasę sieci na schemacie na podstawie styków 
i namierzaj źródła złego sygnału.

• Wyszukuj, mierz i podświetlaj dane o szczegółowym 
położeniu, sieci i komponencie.

Współpraca wewnątrz firmy

• Elektronicznie komunikuj użytkownikom EDA 
pomysły zmian i dodwaj uwagi.

• Zaznaczanie krzyżowe pomiędzy schematem, 
układem płytki i wykazem części.

• Daj możliwość wizualizacji cyfrowych danych ECAD 
w systemach Windchill® PDMLink® i Windchill® 
ProjectLink™.

• Używaj w połączeniu z natywnymi narzędziami do 
projektowania, wykorzystując funkcje podświetlania 
krzyżowego.

Partnerstwo EDA

PTC ściśle współpracuje z czołowymi dostawcami 
narzędzi EDA i komitetami normalizacyjnymi, by 
zyskać szczegółowe i aktualne zrozumienie ich 
formatów danych. Współpraca ta umożliwia Creo View 
ECAD dokładne przedstawianie modeli danych EDA.

Użyj zaznaczania krzyżowego w wielu 
widokach, żeby szybko znaleźć komponenty 
w dowolnej abstrakcji danych.
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Wsparcie systemowe i wymagania sprzętowe

Odwiedź stronę wsparcia technicznego PTC, żeby 
uzyskać najnowsze informacje o wsparciu sprzętowym 
i wymaganiach systemowych.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź
prodart.pl/oprogramowanie/cad/creo-view 
lub skontaktuj się z nami.

© 2016, PTC Inc. (PTC). Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedstawione tu materiały mają 
charakter wyłącznie informacyjny, mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia 
i nie powinny być interpretowane jako gwarancja, zobowiązanie, warunek lub oferta ze 
strony PTC. PTC, logo PTC i wszystkie nazwy i logo produktów PTC są znakami handlowymi 
lub zastrzeżonymi znakami handlowymi PTC i/lub jej podmiotów zależnych w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej i w innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów 
i firm są własnością ich odpowiednich właścicieli. Czas wydania dowolnego produktu, łącznie 
z wszelkimi narzędziami lub funkcjami może ulec zmianie według uznania PTC.
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