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Rozszerzenia Creo® Collaboration
EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA MIĘDZY WIELOMA SYSTEMAMI CAD

Rozszerzenia z rodziny Creo Collaboration dają firmom narzędzia 
do efektywniejszej współpracy podczas pracy z danymi 
pochodzącymi z wielu systemów CAD, umożliwiając 
projektantom podniesienie jakości i atrakcyjności produktu oraz 
dostarczenie go na czas.

Większość firm chciałaby współpracować z partnerami 
wcześnie i często. Niestety, jeżeli ci partnerzy pracują 
w innych systemach CAD, nakład pracy na ręczne 
przenoszenie wielu wersji danych przy jednoczesnym 
zachowaniu założeń projektowych często 
uniemożliwia taką współpracę.

Rozszerzenia Creo Collaboration to odpowiedź na to 
wyzwanie. Oprogramowanie zapewnia, że zmiany 
w danych z systemów CATIA®, Siemens® NX™ oraz 
SolidWorks®, stosowanych w projektach, można łatwo 
przenieść z zachowaniem założeń projektowych 
zbudowanych na podstawie tych modeli. Pozwala to 
konstruktorom na szybkie i łatwe zintegrowanie 
w projektach nowych wersji danych spoza Creo. 
Dodatkowo dane Creo można udostępniać partnerom 
w formatach systemów CATIA, Siemens NX 
i SolidWorks.

Kluczowe korzyści:

• Umożliwienie wejścia na wyższe poziomy 
projektowania współbieżnego.

– Proste dodawanie danych spoza Creo podczas 
projektowania.

– Łatwe zarządzanie zmianami w danych spoza 
Creo.

– Ochrona założeń projektowych stworzonych 
pomiędzy danymi z Creo i spoza Creo.

– Ograniczenie liczby i wpływu zmian na późnych 
etapach projektowania.

• Promowanie współdzielenia i ponownego 
wykorzystywania danych.

• Wsparcie dla dostarczenia produktu na czas.

– Zachowanie spójności i integralności podczas 
procesu projektowania.

• Zmniejszenie konieczności tworzenia formatów 
neutralnych i zarządzania nimi.

– Wymiana informacji za pomocą większości 
typowych formatów CAD 3D.

– Szybka i prosta wymiana modeli Creo 
z partnerami korzystającymi z systemów 
CATIA V4/V5, Siemens NX lub SolidWorks.

– Brak konieczności posiadania dodatkowego 
oprogramowania CAD lub specjalnych integracji.

Tworzenie i zachowywanie założeń projektowych w plikach 
spoza Creo.
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• Bezproblemowe aktualizacje.

– Szybkie i proste wcielenie do projektów nowych 
wersji części i zespołów spoza Creo.

– Zachowanie założeń projektowych pomiędzy 
modelami, niezależnie od ich źródła 
pochodzenia.

Możliwości i specyfikacja

Rozszerzenia Creo Collaboration ułatwiają pracę 
w środowisku z wieloma systemami CAD. Moduły te 
umożliwiają tworzenie i utrzymywanie 
bezproblemowych zależności pomiędzy modelami 
z różnych systemów CAD. Zmiany w danych spoza 
Creo można zrozumieć i obsłużyć równie łatwo, jak 
aktualizacje danych Creo:

• Obsługa dwukierunkowej wymiany części 
i zespołów.

• Asocjatywne aktualizacje, umożliwiające pewne 
projektowanie współbieżne oraz prace produkcyjne.

• Importowanie i eksportowanie natywnych danych 
bez wymogu posiadania licencji CATIA V4/V5, 
Siemens NX lub SolidWorks.

Creo oferuje cztery rozszerzenia, z których każde 
umożliwia współpracę z określonym systemem CAD:

• Rozszerzenie Creo Collaboration dla CATIA V4

• Rozszerzenie Creo Collaboration dla CATIA V5

• Rozszerzenie Creo Collaboration dla Siemens NX

• Rozszerzenie Creo Collaboration dla SolidWorks

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 lub skontaktuj się 
z nami.

Zachowanie założeń projektowych z danymi spoza Creo 
dzięki zintegrowanym aktualizacjom.

Zapisuj projekty w formatach systemów CATIA, NX lub 
SolidWorks, by łatwiej wymieniać informacje z partnerami.

Aktualizuj/Zapisz 
jakoImport/Otwórz

Format 
pliku

CATIA V4

CATIA V5

Siemens NX

SolidWorks

do 4.2.5 4.1.9

R10 – R21
V5 6R2012 – 2017

R16 – R21
V5 6R2012 – 2016

UG 13 do NX 11 NX 11 (Aktualizuj)
NX 3 (Eksport)

2004 – 2017 2004 – 2017 (Aktualizuj)
2005 (Eksport)
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