
KARTA PRODUKTU

Strona 1 z 4   |   Creo View MCAD ptc.com  |  www.prodart.pl

Creo® View MCAD
NAJBARDZIEJ SKALOWALNA WSPÓŁPRACA WIZUALNA

Creo View MCAD to uniwersalna przeglądarka, która wnosi 
modele MCAD 3D produktów i zespołów, rysunki, obrazy 
i dokumenty na pulpity wszystkich użytkowników w celu 
kompleksowych badań i współpracy wizualnej – bez konieczności 
posiadania natywnej aplikacji.

Jednym z największych problemów, przed jakimi stają 
producenci, jest efektywne dzielenie się dużą ilością 
cyfrowych treści stworzonych w trakcie procesu 
rozwoju produktu. Dzięki swojemu niewielkiemu 
i dokładnemu formatowi wizualizacji 3D Creo View 
MCAD daje szybki dostęp do skomplikowanych 
informacji o produkcie. Teraz wszyscy mogą 
współtworzyć informacje o produkcie, używając 
dodatkowych opisów, by zmniejszyć liczbę przeróbek 
i przyspieszyć podejmowanie decyzji w całej firmie.

Kluczowe korzyści

Przyspiesz proces projektowania

Wykorzystując kompleksowe narzędzia do oglądania, 
oznaczania i opisywania treści oraz najwyższą na 
rynku wydajność Creo View MCAD, możesz 
przyspieszyć ważne oceny projektu występujące 
podczas rozwoju produktu. Teraz interesariusze 
z całego świata mogą jednocześnie brać udział w 
procesie projektowania. Dzięki swojej skalowalności, 
Creo View MCAD spełnia pełen zakres wymagań 
dotyczących wizualizacji, od prostego przeglądania 
pojedynczych modeli CAD po interakcje z potężnymi 
modelami cyfrowymi, zbudowanymi z ponad miliona 
części.

Ogranicz nakład kosztów na infrastrukturę IT

Jedno narzędzie do przeglądania wielu rodzajów 
szczegółowych danych ogranicza koszty utrzymania 
działu IT. Wspólny, spójny interfejs dający dostęp do 
cyfrowych danych definiujących produkt obniża 
wydatki związane z utrzymaniem oprogramowania, 
aktualizacjami i wewnętrznymi szkoleniami. 
Wyeliminowanie problemów z przenoszeniem danych 

oznacza nższy nakład kosztów i wyższą 
produktywność.

Zwiększ wydajność

Produktywność poprawi się, gdy umożliwisz 
inżynierom łatwe dzielenie się informacjami 
wizualnymi z całą firmą, dając jednocześnie 
użytkownikom możliwość dokonywania pomiarów. 
Creo View MCAD nie tylko przyspiesza czas wejścia na 
rynek, ale też pomaga obniżyć koszty dzięki 
narzędziom do wizualnej współpracy i nanoszenia 
opisów.

Szybko i łatwo udostępniaj szczegółowe informacje wizualne 
w całej firmie. Grafika udostępniona dzięki uprzejmości 
Callaway Cars.
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Zwiększ kontrolę i bezpieczeństwo

Creo View MCAD umożliwia oznaczenie znakami 
wodnymi najważniejszych treści biznesowych 
(obejmujących modele, rysunki i dokumenty) podczas 
współpracy w projektach wewnętrznych 
i zewnętrznych.

Funkcje

Prosta i potężna przeglądarka

Prosty i intuicyjny interfejs umożliwia wizualizację 
modeli MCAD, dokumentów i obrazów w jednym, 
spójnym środowisku.

• Obsługuje wiele różnych formatów modeli 3D, 
rysunków płaskich i obrazów.

• Obsługuje (poprzez opcjonalne adaptery) wszytskie 
liczące się formaty MCAD, takie jak: CADDS5®, CATIA 
V4, CATIA V5, NX®, I-DEAS®, SolidWorks®, 
Microstation® (DGN) i Autodesk® Inventor™.

• Przeglądaj bogato opisane projekty modeli z Creo 
i CATIA® V5 (wymagany opcjonalny adapter).

• Zintegruj wizualnie informacje ECAD i MCAD 
w jednym środowisku użytkownika (wymaga również 
Creo View ECAD).

• Obsługuje format JT (wymagany opcjonalny 
adapter).

• Znajomy, podzielony zadaniowo interfejs 
użytkownika z funkcjami cofnij/wykonaj ponownie.

• Uwzględnia metadane i adnotacje, by natychmiast 
podać użytkownikowi informacje referencyjne.

• Twórz z łatwością inteligetnie rozstrzelone widoki 
produktu.

• Obsługuje standardy STEP AP203 i AP214 do 
wymiany informacji o geometrii i strukturze 
produktu.

Efektywne narzędzia do opisywania

Zastąp podatne na błędy i nieefektywne procesy 
papierowe opisywaniem i rozprowadzaniem 
bazującym na sieci.

• Pełen zestaw narzędzi do opisywania modeli 3D, 
rysunków płaskich, obrazów i dokumentów.

• Zarządzaj wieloma opisami.

• Rozprowadzaj opisy po całej firmie.

• Zarejestruj opisy w systemie Windchill® albo innym 
systemie zarządzania cyklem życia produktu (PLM) 
i skojarz je ze źródłowym plikiem.

• Twórz przekroje, opisuj je i manipuluj nimi w czasie 
rzeczywistym.

Najwyższa skalowalność i wydajność

• Wczytaj szybko rozbudowane zestawy danych 
i pracuj z nimi z zadowalającą wydajnością 
(wymagany opcjonalny moduł).

• Poruszaj się po modelu bezpośrednio z poziomu 
systemu PLM, używając zaawansowanej technologii 
miniatur 3D.

• Szybciej renderuj grafikę – zazwyczaj 10x szybciej 
niż poprzednie generacje ProductView

• Wyświetlaj wizualizacje skonfigurowanych 
produktów z systemu Windchill, żeby je analizować.

Wykrywaj i analizuj problemy z kolizjami, używając 
opcjonalnego modułu Creo View Interference Analysis.

http://www.prodart.pl
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Wykrywaj i poprawiaj błędy

Wykrycie błędów na wczesnym etapie projektowania 
to podstawowe wymaganie każdej firmy produkcyjnej.

• Sprawdzaj różne rodzaje kolizji, takie jak fizycznie 
kolidujące części, części stykające się ze sobą lub 
części, między którymi należy zachować określony 
odstęp (wymagany opcjonalny moduł).

• Weryfikuj opisany model 3D pod kątem 
niejednoznacznych reprezentacji najważniejszych 
wymiarów i tolerancji i uzupełniaj brakujące 
informacje (wymagany opcjonalny moduł).

• Oceniaj właściwości funkcjonalne produktu, 
wykorzystując interaktywne animacje (wymagany 
opcjonalny moduł).

Filtruj informacje wizualne

Bogate zapytania mogą wykorzystywać położenie 
w przestrzeni, żeby ograniczyć ilość informacji 
wymaganych do zlokalizowania komponentów 
w modelu 3D.

• Zapytania bazujące na atrybutach produktu, takich 
jak materiał lub kolor.

• Zapytania bazujące na lokalizacji położenia (np. 
znajdź części znajdujące się w promieniu 10 mm od 
określonej części).

• Wyszukuj właściwości produktu lub komponenty na 
podstawie wielu kryteriów.

• Przeprowadzaj wyszukiwania, używając atrybutów 
lub położenia w przestrzeni, i oznaczaj wyniki 
odpowiednimi kolorami.

• Zaznaczanie, nawigacja i montaż w oknie 
graficznym.

• Interaktywna definicja graficzna zakresu 
wyszukiwania.

Analizuj i oznaczaj projekty kolorami, używając atrybutów produktu, takich jak waga, stan cyklu życia, położenie w przestrzeni 
i bliskość względna, używając w Creo View wyszukiwania z oznaczaniem wyników kolorami.

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


KARTA PRODUKTU

Strona 4 z 4   |   Creo View MCAD ptc.com  |  www.prodart.pl

© 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.

Wizualizacja w całym systemie PLM

Creo View MCAD, jako integralna część systemu 
rozwoju produktu (PDS) firmy PTC, umożliwia 
wizualizację danych cyfrowych w szerokiej gamie 
aplikacji PTC, łącznie z systemami Windchill® PDMLink® 
i Windchill® ProjectLink™. Creo View MCAD zostało 
także zintegrowane z innymi systemami PLM, więc 
może wyświetlać projekty z wielu różnych systemów 
CAD i innych formatów danych oraz ułatwiać 
współpracę podczas projektowania 
elektromechanicznego.

• Mierz i opisuj wizualizacje produktu.

• Osadź wizualizacje Creo View MCAD w publikacjach 
aplikacji Arbortext®.

• Wykorzystuj bogate możliwości nanoszenia znaków 
wodnych, by zapobiec niekontrolowanemu 
wykonywaniu zrzutów ekranu i drukowaniu.

• Dynamicznie wstawiaj dane do Creo View MCAD 
z systemu Windchill.

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.

Opcjonalne rozszerzenia dla Creo View MCAD

Creo View Interfejs dla JT

Creo View Toolkits (Web, Java, Office)

Zapewnia natywny import i eksport plików w formacie JT.

Użyj bogatego zestawu interfejsów programowania aplikacji (API), żeby 
tworzyć interaktywne strony internetowe, konfigurować aplikacje do 
wizualizacji i osadzać technologię Creo View w aplikacjach firmy Microsoft, 
takich jak PowerPoint.

Creo View PDF Review Pełne możliwości współpracy nad dokumentami, obejmujące opisywanie, 
przeglądanie i nakładanie znaków wodnych.

Creo View Design Check Interaktywne narzędzie umożliwiające szybką, cyfrową weryfikację 
założeń projektowych ujętych w oryginalnym projekcie modelu 3D.

Creo View Interference Analysis Wykrywaj, zrozum i oceń problemy z kolizjami na wczesnych etapach 
projektowania.

Creo View Animator Wydajna animacja cyfrowego modelu.

Creo View Massive Assemblies Wykorzystaj wyjątkową skalowalność Creo View MCAD, żeby badać nawet 
największe zespoły.

Creo View Adapters Umożliwiają „opublikowanie” natywnych plików MCAD do lekkich 
i dokładnych formatów Creo View.

http://support.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
http://www.prodart.pl/oprogramowanie/cad/creo-view
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