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O conjunto mais robusto de recursos de CAD 3D:
• Design de peças e montagens 3D
• Criação automática de desenhos 2D
• Superfícies paramétricas e em estilo livre
•  Gerenciamento de montagens e 

desempenho
• Design de chapas metálicas

• Design de mecanismos
• Design de peças plásticas
• Modelagem direta (modelagem flexível)
• Manufatura aditiva
• Realidade aumentada

http://www.ptc.com
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Colaboração multi-CAD
Integre e trabalhe diretamente com dados do SolidWorks e do Autodesk Inventor:

•  Colaboração para SolidWorks (abra, atualize e salve 
como arquivos nativos do SolidWorks)

•  Colaboração para Autodesk Inventor (detecte e atualize 
automaticamente dados do Inventor)

Design de tubulações e cabeamentos
Crie e otimize rotas para custos, manufaturabilidade e manutenção:

• Roteamento automatizado com referência à lógica de esquemas 2D 

• Visualize e edite facilmente usando alças de arrasto e edição on-the-fly  

• Capacidade de comparar/validar dados 3D contra lógica esquemática 2D

Renderização (tecnologia Luxion Keyshot)
Produza imagens fotorrealistas para revisão de design, materiais de marketing e 
embalagens de produtos:

•  Traçado de raios em tempo real proporcionado pela tecnologia Luxion 
Keyshot

• Iluminação avançada com suporte a HDRI (High Dynamic Range Image)

• Biblioteca padrão com mais de 200 tipos de materiais definidos

RECURSOS ADICIONAIS >>>

http://www.ptc.com
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Exploração do design
Crie e explore rapidamente conceitos e alternativas de modelagem:

•  Explore mudanças no design com segurança, sem arriscar os 
designs originais nem efetivar qualquer alteração

•  Desenvolva simultaneamente ideias diferentes e avalie todas 
as opções antes de tomar decisões

•  Elimine a duplicação manual de dados e a limpeza de sessões 
para carga e recarga de versões diferentes

Design de prendedores
Automatize a criação de geometria de prendedores e montagens de hardware:

• Automatize a criação de furos e prendedores de montagens 

• Acesso a bibliotecas padrão (ANSI, DIN, JIS) 

Design estrutural avançado
Acelere o design e aprimore a precisão de montagens estruturais:

• Modelagem, design de estruturas e análise totalmente integrados

•  Bibliotecas abrangentes e personalizáveis de perfis, uniões, 
conexões e equipamentos

•  Colocação automatizada de vigas e criação de geometria de 
estruturas (por exemplo, uniões, conexões)

http://www.ptc.com
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Migração de dados legados
Suporte à migração de dados legados e aos esforços de consolidação de CAD:

•  Associador de desenhos legados (LDA) – Conecta 
automaticamente modelos paramétricos a dados legados 
importados

•  Vincule novamente o modelo e o desenho para fornecer 
associatividade (atualização) e associação quando no Windchill 
PDMLink

•  Conversor de anotações (AC) – Converta automaticamente 
dimensões de desenhos e anotações em anotações 3D

Design de fatores humanos
Valide e otimize produtos para interação humana:

•  Insira e personalize rapidamente modelos humanos digitais para prevenir 
erros ergonômicos e reduzir os custos com prototipagem 

• Manipule facilmente manequins 

• Visualize o alcance e a visão do ser humano

Recursos de simulação básicos
Aprimore seu design de produtos com simulação e análise

• Análise estrutural estática

• Simulação de peças e montagens

• Simule sólidos, vigas, conchas, massas, molas

http://www.ptc.com
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Visite a página de suporte da PTC para conhecer o suporte a plataformas e os requisitos de sistema mais 
recentes.

>>> AS VANTAGENS DO CREO 
O Creo é uma solução de CAD 3D que ajuda você a criar produtos melhores mais rápido ao acelerar 
a inovação em produtos, reutilizar o que há de melhor em seus designs e substituir suposições por 
fatos. Avance das primeiras etapas do design até um produto totalmente conectado e inteligente com 
o Creo. Adicione realidade aumentada para permitir a visualização do seu design por qualquer pessoa. 
No mundo altamente dinâmico da IoT industrial, nenhuma outra empresa pode proporcionar valor tão 
significativo de forma tão rápida e efetiva quanto a PTC. 

BENEFÍCIOS DA ASSINATURA
(Incluídos em cada pacote Creo Design Essentials):

BIBLIOTECA DE ELEARNING PADRÃO: 
Pare de procurar respostas. Mais de 140 horas de treinamento agora estão nas 
pontas dos seus dedos.

EMPRÉSTIMO DE LICENÇAS ESTENDIDO: 
Trabalhar remoto acabou de ficar mais fácil. Empreste licenças flutuantes por até 
180 dias – 150 dias a mais que uma licença perpétua.

LICENÇA DE USO DOMÉSTICO: 
Deixe o laptop no trabalho. Todo pacote agora inclui uma licença para uso doméstico 
do pacote Creo Design Essentials.  

PERFORMANCE ADVISOR: 
O Creo Performance Advisor fornece um painel de instrumentos para sua instalação 
do Creo inteira, permitindo a você entender e otimizar o desempenho do seu 
ambiente Creo.

http://www.ptc.com
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