KARTA PRODUKTU

Creo® Options Modeler
TWÓRZ I WERYFIKUJ PLATFORMY PRODUKTÓW

Rozszerzenie Creo® Options Modeler (OMX) jest w pełni
zintegrowanym dodatkowym produktem dla Creo Parametric
stworzonym dla konstruktorów, którzy potrzebują pełnej mocy
rozwiązania parametrycznego CAD 3D wraz z możliwością
tworzenia i weryﬁkowania platform produktów.
Inżynierowie konstruktorzy muszą zmagać się
z wieloma wyzwaniami podczas opracowywania
produktów, zwłaszcza pracując w dynamicznym
i konkurencyjnym środowisku o zwiększającym się
zróżnicowaniu i zapotrzebowaniu ze strony nowych
rynków lub nowych klientów. Stosując podczas
projektowania podejście modularne, inżynierowie
mogą obniżyć poziom skomplikowania przy
jednoczesnym utrzymaniu szerokiej gamy
oferowanych produktów bez znacznego wzrostu
kosztów.
Dzięki Creo OMX konstruktorzy mogą szybko tworzyć
i weryﬁkować dowolne produkty przygotowane pod
wymagania klienta poprzez generowanie modułowej
architektury produktu i deﬁniowanie oddziaływania
oraz montażu poszczególnych modułów. W połączeniu
z systemem PTC Windchill®, oprogramowaniem PTC
do zarządzania cyklem życia produktu, Creo OMX
umożliwia producentom generowanie i weryﬁkację
dokładnych reprezentacji 3D konﬁguracji produktów
zdeﬁniowanych poprzez indywidualne wykazy części
(BOM).
Połączenie Creo OMX i Creo Parametric umożliwia
konstruktorom weryﬁkację wynikowego produktu
poprzez sprawdzanie właściwości (np. dokładnej masy
i środka ciężkości), a nawet wykrywanie i naprawianie
krytycznych błędów, takich jak kolizje.

wykorzystywanie modeli 3D z Creo oraz wykazów
części i logiki biznesowej konﬁguracji produktów
z PTC Windchill®.
• Zautomatyzuj tworzenie dowolnych produktów
poprzez zdeﬁniowanie wspólnej architektury oraz
modułów produktu i pomagaj w zarządzaniu ich
zmontowaniem i współpracą.
• Wcześniej optymalizuj produkty poprzez
automatyzację ręcznych, podatnych na błędy zadań.
• Zwiększ precyzję komunikacji, udostępniając
wcześnie projekty produktu i uzyskując opinie od
innych zespołów wewnętrznych, dostawców oraz
klientów.

Kluczowe korzyści
• Przyspiesz cykl projektowania poprzez tworzenie
i weryﬁkację modułów produktu w 3D na wczesnym
etapie projektowania.
• Zmniejsz ilość błędów w procesie i przeróbek
inżynierskich poprzez bezpośrednie.
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Łącz dozwolone opcje produktu, strukturę części
i modele 3D.
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Możliwości i specyﬁkacja
• Pełna wizualizacja i weryﬁkacja modułowej
architektury produktu.
• Widok i interakcja ze wszystkimi istotnymi
informacjami w jednym, zintegrowanym środowisku:
– Modułowa architektura produktu
– Modele 3D
• Wybieraj spośród dostępnych modułów produktu
i twórz w 3D dokładne wizualizacje wynikowego
produktu.
• Elastycznie twórz i zmieniaj modułową architekturę
produktu.
• Twórz modułową architekturę produktu za pomocą
podejścia „od ogółu do szczegółu” lub „od szczegółu
do ogółu”:
– Od ogółu do szczegółu: Idealne do tworzenia
nowych produktów. Stwórz modułową
architekturę produktu głównego poziomu,
niezależną od poszczególnych modułów
i modeli*.
– Od szczegółu do ogółu: Idealne do dodawania
nowych modułów do istniejących produktów.
Stwórz poszczególne moduły niezależne od
głównej architektury produktu.
• Twórz nowe architektury produktów modułowych
wykorzystując istniejące produkty:
– z CAD, wykorzystując bezpośrednio istniejące
części i zespoły z Creo,
– z PLM, wykorzystując bezpośrednio
poszczególne BOM-y*.

Twórz konﬁgurowalne moduły, żeby łatwo zarządzać
wieloma opcjami.

Wsparcie sprzętowe i wymagania systemowe
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.
© 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.

• Zmieniaj, dodawaj lub usuwaj warianty modułów
z modułowej architektury produktu.
• Przyspiesz montaż w 3D.
• Deﬁniuj interfejsy i etykiety montażu, żeby tworzyć
wymienne warianty modułów.
• Twórz konﬁgurowalne moduły, żeby łatwo zarządzać
wieloma opcjami.
• Generuj dowolny produkt modułowy jako dokładną
reprezentację 3D; w Creo Parametric weryﬁkuj
masę, środek ciężkości, kolizje i inne istotne
aspekty.
• Używaj wynikowego modelu 3D do kolejnych
działań, takich jak symulacja i obróbka.
• Wykorzystaj istniejący wykaz części.
*Wymaga systemu PTC Windchill
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