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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

http://www.ptc.com
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Zaawansowana symulacja
Unikaj uszkodzeń produktu, żeby obniżyć ryzyko roszczeń gwarancyjnych, 
serwisowania, napraw i odpowiedzialności finansowej:
• Nieliniowość materiałów (hipersprężystość i plastyczność)

• Materiały izotopowe i kompozytowe

• Analiza dynamiczna i z naprężeniem wstępnym

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI >>>

Creo Design Premium Professional obejmuje 
wszystkie możliwości Creo Design Premium:

• Fatigue Advisor
• Analiza przepływu
• Rozszerzenia do współpracy z CATIA V4, CATIA 

V5 i NX

• NC Sheetmetal
• Production Machining
• PTC Mathcad

Complete Machining
Wszechstronne możliwości obsługujące zaawansowane strategie obróbki NC:
• Obejmuje możliwości obróbkowe z poprzednich pakietów

• Frezowanie 2.5 do 5 osi (zaawansowane strategie obróbkowe)

• Obsługa frezarko-tokarek, wymiany narzędzi w czasie pracy 
i synchronizacji maszyn wielozadaniowych

Flow Analysis Plus
Zaawansowane możliwości obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) dla 
projektantów i analityków:
• Obejmuje możliwości analizy przepływu z poprzednich pakietów

• Użyj Analizy wielofazowej do jednoczesnego symulowania gazu i cieczy

• Użyj Analizy dynamicznej do symulowania oddziaływania między 
cieczami i ciałami stałymi

http://www.ptc.com
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Options Modeler
Twórz i weryfikuj w 3D produkty modułowe:
• Wirtualne projektowanie konfigurowalnych produktów

• Zunifikuj za pomocą modelowania wirtualnego reguły opcji platformy

• Twórz natychmiastowo konfiguracje wirtualnych produktów, wybierając 
odpowiednie opcje

Optymalizacja topologii
Generuj projekty spełniające określone kryteria, cele i założenia:
• Definicja utwierdzeń i obciążeń

• Zintegrowane projektowanie oparte na symulacji i analizie

• Szybka optymalizacja topologii wykorzystująca sprawdzoną technologię 
opracowaną przez VR&D

Additive Manufacturing Plus
Połącz się z drukarkami 3D metali i generuj automatycznie metalowe struktury 
pomocnicze 3D:
• Obejmuje tworzenie struktury siatki i możliwości optymalizacyjne 

z poprzednich pakietów

• Łączność z drukarkami 3D metali

• Generuj i konfiguruj metalowe struktury pomocnicze

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.

J11875 – CREO-Design-Premium-Plus-1018

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
http://www.ptc.com
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