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Standardowe w branży możliwości CAD 3D
• Od ponad 30 lat tysiące przedsiębiorstw polega na solidnym zestawie 

możliwości Creo z dziedziny CAD 3D.

Wizualizacja projektu w rzeczywistości rozszerzonej
• W każdym stanowisku. Kilkoma kliknięciami możesz przygotować 

i opublikować doświadczenie AR z poziomu modelu Creo.

Projektowanie od ogółu do szczegółu i inżynieria współbieżna
• Zaplanuj szkielet zespołu, aby Twój zespół mógł pracować równolegle. 

Gdy podstawowe założenia projektowe ulegną zmianie, zespoły się do 
niej zaadaptują.

Prismatic & Multi-surface Milling
• Przejdź płynnie od projektu produktu do produkcji 

z tym specjalistą od obróbki pryzmatycznej.

• 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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Produkcja przyrostowa
• Przejdź od koncepcji do sprawdzenia wydruku całkowicie w Creo 

i nadaj swoim projektom gotowe do produkcji powierzchnie.

Zaawansowane powierzchnie
• Połącz moc modelowania parametrycznego z elastycznością 

projektowania powierzchni swobodnych.

Wymiarowanie i tolerancje geometryczne
• Fachowe doradztwo w stosowaniu wymiarowania i tolerancji 

geometrycznych (GD&T) oraz weryfikacja poprawności ich zastosowania.

Analiza tolerancji
• Analizuj i dokumentuj tolerancje geometryczne bezpośrednio 

na modelach CAD 3D.

Mold Design i Mold Machining
• Usprawnij wydajność i produktywność projektowania form 

i oprzyrządowania i skorzystaj ze ścieżek narzędzi obróbki 
szybkościowej.
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Symulacja, podstawowe obliczenia dynamiki płynów 
i Fatigue Advisor
• Zaprojektowane z myślą o inżynierach narzędzia umożliwią Ci 

włączenie symulacji do procesu projektowania.

Production Machining
• Solidne możliwości programowania NC obejmujące funkcje 

frezowania, toczenia i elektrodrążenia drutowego.

PTC Mathcad
• Teraz możesz przedstawić obliczenia z wykresami, grafami, 

tekstem i obrazami w jednym, zrozumiałym dokumencie.

Rozszerzona współpraca
Bezproblemowo integruj i pracuj z danymi z systemów 
SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA V4/V5, Siemens NX:
• Otwórz, Aktualizuj i Zapisz jako natywne pliki systemów SolidWorks,

CATIA V4/V5 i Siemens NX

• Automatycznie wykryj i aktualizuj dane z systemów Inventor, 
SolidWorks, CATIA V4/V5, Siemens NX

• Otwórz i aktualizuj natywne pliki systemu Autodesk Inventor

Options Modeler
• Twórz i weryfikuj modularne produkty 3D.
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Optymalizacja topologii
• Twórz zoptymalizowaną geometrię parametryczną, definiując 

cele i ograniczenia, a następnie sterując modelem zgodnie 
z określonymi wymaganiami.

Advanced Simulation i CFD
• Symulacja i analiza na wyciągnięcie ręki. Znajdź i rozwiąż problemy 

z przepływem cieczy lub gazu wokół Twoich produktów – zanim 
zainwestujesz w prototypy.

Drukowanie metalem
• Creo zapewnia Ci wsparcie głównych drukarek metalowych 

dostępnych aktualnie na rynku.

Complete Machining
• Creo Complete Machining daje Ci obróbkę wieloosiową oraz 

pełne możliwości programowania NC i rozbudowaną 
bibliotekę narzędzi.
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KORZYŚCI Z SUBSKRYPCJI
(dołączone do każdego pakietu Creo Design Essentials):

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.

J11870 – CREO-Design-Packages-Overview-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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