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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
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• Projektowanie mechanizmów
• Projektowanie części plastikowych
• Modelowanie bezpośrednie (Flexible Modeling)
• Produkcja przyrostowa
• Rzeczywistość rozszerzona
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Creo Design Advanced Plus obejmuje wszystkie
możliwości Creo Design Advanced.
• Współpraca z wieloma systemami CAD
• Projektowanie rurociągów i okablowania
• Renderowanie (wspomagane przez Keyshot
ﬁrmy Luxion)
• Eksploracja projektu (Design Exploration)
• Projektowanie połączeń rozłącznych
• Zaawansowane projektowanie kratownic

• Migracja historycznych danych (Legacy Data
Migration)
• Projektowanie z uwzględnieniem czynnika
ludzkiego
• Podstawowe możliwości symulacji
• Zaawansowane zespoły
• Prismatic and Multi-Surface Milling

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI >>>

Produkcja przyrostowa

Twórz i optymalizuj struktury siatki i deﬁniuj ustawienia tacy drukarki:
• Zautomatyzowane tworzenie struktur siatek 2.5D i 3D
• Bezproblemowa analiza i optymalizacja siatki
• Ustawienia tacy drukarki i optymalizacja rozmieszczenia

Interaktywne projektowanie powierzchni

Połącz moc modelowania parametrycznego i elastyczność powierzchni
swobodnych:
• Połączone w jednym środowisku powierzchni techniczne i swobodne
• Skup się na estetyce i kształcie projektu zamiast na ograniczeniach

i parametrach

• Projektuj precyzyjne krzywe i powierzchnie, żeby uzyskać zaawansowane
technicznie powierzchnie technologiczne

Modelowanie w oparciu o cele

Optymalizuj geometrię, żeby spełnić cele projektowe i kryteria inżynieryjne:
• Automatycznie rozwiązuj cele projektowe
• Twórz inteligentne modele, które adaptują się do zmian
• Deﬁniuj i monitoruj niestandardowe pomiary
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Dynamika mechanizmu

Analizuj i optymalizuj dynamiczną pracę mechanizmów:
• Modeluj rzeczywiste siły, obciążenia i kontakty
• Analizuj zachowanie mechanizmu i siły reakcji
• Bezproblemowo przenieś do Creo Simulate (analiza wytrzymałościowa)

obciążenia w postaci sił reakcji, grawitacji i sił odśrodkowych

Analiza tolerancji

Analizuj i zrozum nawarstwienie się tolerancji geometrycznych i zmienności
wymiarowych:
• Oceń wpływ tolerancji na możliwości wytwarzania projektu
• Zidentyﬁkuj kluczowe wymiary przyczyniające się do zmienności

pomiarowych

• Generuj automatycznie raporty w formacie HTML

GD&T Advisor

Uprość tworzenie wymiarów i tolerancji geometrycznych i zwiększ zgodność MBD
z najnowszymi normami (ISO i ASME):
• Panel cechy w stylu kreatora, prowadzący użytkownika przez

prawidłowe zastosowanie wymiarowania i tolerancji wymiarowych
(GD&T)

• Spojrzenie na GD&T skoncentrowane na cechach
• Drzewo Advisor – wyświetla komunikaty informujące i wspomagające

użytkownika

Projektowanie oprzyrządowania

Przyspiesz projektowanie wysokiej jakości oprzyrządowania do form wtryskowych
i odlewniczych:
• Łatwy w użyciu interfejs projektowania form wtryskowych i

odlewniczych ukierunkowany na proces

• Zautomatyzowane tworzenie linii podziałowej i geometrii powierzchni

podziałowej

• Asocjatywne aktualizowanie projektu i oprzyrządowania
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Expert Moldbase

Zautomatyzuj ręczne, czasochłonne zadania, żeby przyspieszyć tworzenie
skrzynek do form:
• Płaski obieg pracy projektowania skrzynek i detalowania sterowany

procesem

• Konﬁgurowalna „inteligentna” biblioteka komponentów skrzynek
• Automatyczne funkcje wypychaczy, kanałów chłodzących i złączek,
automatyczne sprawdzanie kanałów wlewowych i chłodzących

Obróbka form

Szybka produkcja części form, matryc, elektrod i prototypów:
• 3-osiowe frezowanie po trajektorii
• Wszechstronne wykonywanie otworów
• Szybkościowa obróbka 3-osiowa wspomagana przez ModuleWorks

Creo Layout

Zmaksymalizuj produktywność, używając integralnego układu 2D i szczegółowego
projektu 3D:
• Z łatwością twórz od podstaw lub edytuj istniejące informacje
• Wykorzystaj bezpośrednio dane 2D, żeby przyspieszyć tworzenie

projektu 3D

• Implementuj zmiany sterowane informacjami z układu 2D
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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.

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