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Najbardziej solidny zestaw możliwości CAD 3D:
• Projektowanie części i zespołów 3D
• Automatyczne tworzenie dokumentacji płaskiej
• Powierzchnie parametryczne i swobodne
• Narzędzia do zarządzania zespołami i ich 

wydajnością
• Projektowanie blach

• Projektowanie mechanizmów
• Projektowanie części plastikowych
• Modelowanie bezpośrednie (Flexible Modeling)
• Produkcja przyrostowa
• Rzeczywistość rozszerzona
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Współpraca z wieloma systemami CAD
Bezproblemowo zintegruj i pracuj z danymi z systemów SolidWorks i Autodesk 
Inventor:
• Współpraca dla systemu SolidWorks (Otwórz, Aktualizuj i Zapisz jako

natywne pliki SolidWorks)

• Współpraca dla systemu Autodesk Inventor (automatycznie wykryj
i zaktualizuj dane Inventora)

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI >>>

Projektowanie okablowania i rurociągów
Twórz i optymalizuj układy trasowane na potrzeby kosztorysowania, 
wytwarzalności i serwisu:
• Zautomatyzowane układanie tras odwołujące się do logiki schematu 2D

• Łatwa wizualizacja i edycja za pomocą przesuwania uchwytów 
i edytowania w locie

• Możliwość porównania/weryfikowania danych 3D z logiką schematu 2D

Renderowanie (wspomagane przez Keyshot firmy Luxion)
Wytwarzaj fotorealistyczne obrazy na potrzeby oceny projektu, materiałów 
marketingowych i opakowania produktu:
• Raytracing w czasie rzeczywistym wspomagany przez Keyshot firmy 

Luxion

• Rozszerzone oświetlenie z obsługą obrazów HDRI

• Standardowa biblioteka ponad 200 zdefiniowanych typów materiałów

Eksploracja projektu (Design Exploration)
Szybko twórz i eksploruj koncepcje i alternatywne ścieżki modelowania:
• Bezpiecznie eksploruj zmiany projektowe bez ryzyka utraty 

oryginalnych projektów lub decydowania się na określoną zmianę

• Rozwijaj jednocześnie różne pomysły i oceń wszystkie opcje przed podjęciem 
decyzji

• Wyeliminuj ręczne duplikowanie danych i czyszczenie sesji przed 
wczytywaniem różnych wersji

http://www.ptc.com
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Projektowanie elementów złącznych
Zautomatyzuj tworzenie i geometrii elementów złącznych i montażu elementów 
konstrukcyjnych:
• Zautomatyzuj tworzenie otworów i elementów złącznych w zespołach

• Dostęp do bibliotek normaliów (ANSI, DIN, JIS)

Zaawansowane projektowanie kratownic
Przyspiesz projektowanie i podnieś dokładność zespołów kratownicowych:
• W pełni zintegrowane modelowanie, projektowanie kratownic i analiza

• Rozbudowane i konfigurowalne biblioteki profili, złączy, połączeń 
i wyposażenia

• Zautomatyzowane umieszczanie belek i tworzenie geometrii kratownicy (np. 
złączy, połączeń)

Migracja historycznych danych (Legacy Data Migration)
Wspomożenie działań związanych z migracją historycznych danych i konsolidacji 
CAD:
• Legacy Drawing Associator (LDA) – automatycznie łączy modele 

parametryczne z importowanymi danymi historycznymi

• Połącz na nowo model i rysunek, żeby zapewnić asocjatywność 
(aktualizację) i powiązanie po zarejestrowaniu w systemie Windchill 
PDMLink

• Annotation Convertor (AC) – automatycznie konwertuje wymiary i notatki 
z rysunku na adnotacje 3D

http://www.ptc.com
http://www.prodart.pl


Strona 5 z 6   |   Creo Design Advanced ptc.com  |  www.prodart.pl

Projektowanie z uwzględnieniem czynnika ludzkiego
Weryfikuj i optymalizuj produkty pod kątem interakcji z człowiekiem:
• Szybko wstaw i skonfiguruj cyfrowe modele postaci ludzkiej, żeby 

uniknąć niedopasowań ergonomicznych i obniżyć koszty 
prototypowania

• Łatwo manipuluj manekinami

• Wizualizuj ludzki zasięg i pole widzenia

Podstawowe możliwości symulacji
Poszerz projektowanie produktu o symulacje i analizy:
• Statyczna analiza wytrzymałościowa

• Symulacja części i zespołów

• Symulacja brył, belek, powłok, mas i sprężyn

Zaawansowane zespoły
Ułatw i wspieraj współbieżne projektowanie i prace rozwojowe:
• Udostępnianie i dystrybucja danych

• Kontrola referencji

• Propagowanie zmian

Prismatic and Multi-Surface Milling
Osiągnij najwyższą jakość i precyzję obróbki w najkrótszym możliwym czasie:
• 3-osiowe frezowanie wielu powierzchni z indeksowaniem 4 i 5 osi

• Obróbka szybkościowa (do celów szybkiego prototypowania 
i wytwarzania)

• Automatyczna propagacja zmian i asocjatywna aktualizacja ścieżek narzędzi

http://www.ptc.com
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KORZYŚCI Z SUBSKRYPCJI
(dołączone do każdego pakietu Creo Design):

STANDARDOWA BIBLIOTEKA ELEARNINGOWA:
Przestań szukać odpowiedzi. Ponad 140 godzin szkoleń masz teraz na wyciągnięcie ręki.

PRZEDŁUŻONE WYPOŻYCZENIE LICENCJI:
Praca zdalna właśnie stała się prostsza. Wypożycz licencje pływające nawet do 180 dni –
to o 150 dni dłużej niż w przypadku licencji bezterminowych.

LICENCJA DO UŻYTKU DOMOWEGO:
Zostaw laptopa w pracy. Każdy pakiet zawiera teraz licencję pakietu Creo Design Essentials do 
użytku domowego.

PERFORMANCE ADVISOR:
Panel Creo Performance Advisor dla całej instalacji Creo, który umożliwia Ci zrozumienie 
i zoptymalizowanie działania całego środowiska Creo.

>>> PRZEWAGA CREO
Creo to rozwiązanie CAD 3D, które pomaga Ci budować szybciej lepsze produkty poprzez 
przyspieszenie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, ponowne wykorzystywanie najlepszych 
elementów Twoich projektów i zastąpienie przypuszczeń faktami. Przejdź z Creo od najwcześniejszych 
etapów projektowania produktu do inteligentnego, połączonego produktu. Dodaj rzeczywistość 
rozszerzoną, żeby umożliwić wszystkim wizualizację Twojego projektu. W szybko zmieniającym się 
świecie przemysłowego Internetu Rzeczy, żadna inna firma nie zapewni Ci tak szybko i sprawnie 
znaczących korzyści jak PTC.

© 2018, 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.

J11872 – CREO-Design-Advanced-0918

Odwiedź stronę pomocy technicznej PTC, żeby uzyskać najbardziej aktualne informacje o wsparciu sprzętowym 
i wymaganiach systemowych.

https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%2Fappserver%2Fcs%2Fportal%2F&msg=1
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