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Rozszerzenie Creo® Product Insight
Zastąp przypuszczenia faktami

Rozszerzenie Creo Product Insight daje Ci możliwość 
wykorzystania Internetu Rzeczy (IoT) i zastąpienia założeń 
projektowych faktami. To siła połączenia. Możesz zbierać 
rzeczywiste dane o produkcie, zarówno ze stołu pomiarowego, 
jak i z terenu, i wprowadzić je do modelu CAD. Wynik? Możesz 
wykorzystać, dopracować i analizować te informacje, żeby 
podejmować lepsze i mądrzejsze decyzje projektowe. I szybciej 
wejść na rynek.

Z pomocą rozszerzenia Creo Product Insight możesz 
zaprojektować czujniki cyfrowe jako integralną część 
modelu CAD. Następnie, poprzez platformę PTC 
ThingWorx, możesz je połączyć z danymi 
pochodzącymi z fizycznych czujników. Teraz masz 
dostęp do danych o rzeczywistym wykorzystaniu 
i działaniu produktu w swoim modelu CAD. Jak Twój 
produkt się sprawuje? Dowiesz się tego dzięki Creo 
Product Insight.

Kluczowe korzyści

• Weryfikuj wymagania projektowe, zastępując 
założenia rzeczywistymi danymi.

• Ogranicz uzależnienie od fizycznych prototypów.

• Zadbaj o to, żeby nowe produkty dostarczały 
niezbędnych danych.

• Wydajniej analizuj i wykorzystuj dane o działaniu 
z prototypów, wyposażenia testowego i produktów 
działających w terenie.

• Zidentyfikuj możliwości biznesowe dla nowych 
produktów, funkcji i możliwości rozszerzenia usług.

• Popraw jakość aktualnych i przyszłych produktów, 
identyfikując i poprawiając wady projektowe.

Możliwości

• Zaprojektuj położenie czujników w modelu CAD 
i połącz je z danymi pochodzącymi z fizycznych 
produktów.

• Optymalizuj położenie i wykorzystanie czujników, 
żeby uzyskać najważniejsze dane.

• Integracja z ThingWorx, czołową platformą 
przemysłowego IoT na świecie.

• Twórz wirtualne czujniki, zwracające nowe dane 
obliczone na podstawie rzeczywistych parametrów 
wejściowych.

http://www.ptc.com
http://www.prodart.pl
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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 lub skontaktuj się 
z nami.
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