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Folha de dados

A PTC Creo Design Exploration Extension (DEX) é uma ferramenta 
dedicada que permite investigar de forma rápida e fácil conceitos 
de design alternativos dentro do ambiente paramétrico. Usando 
"pontos de verificação", a PTC Creo DEX elimina a necessidade de 
gerenciar versões diferentes dos dados e permite que os designers 
alternem livremente entre ramificações de design.

Explore rápida e facilmente metodologias de 
design diferentes 

A PTC Creo Design Exploration Extension (DEX) permite 
que os usuários avaliem de forma rápida e eficiente as 
alternativas de design e determinem a abordagem de 
modelagem mais efetiva. Mais ainda, se um usuário 

PTC Creo® Design Exploration Extension
Explore e avalie ideias de design diferentes em um ambiente seguro e gerenciável antes de tomar 
a decisão final
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explorar um caminho de design e determinar que ele 
não é o mais eficiente, ele poderá voltar imediatamente 
para um "ponto de verificação" previamente salvo sem 
precisar recriar completamente o modelo. Ao auxiliar 
a evolução do processo de design conceitual, a 
PTC Creo DEX reduz o fluxo de trabalho de semanas 
para alguns dias. 

A PTC Creo DEX permite que os usuários alternem livremente entre pontos de verificação armazenados, possibilitando a exploração 
e a avaliação de diferentes ideias de design. 

LinhA Do TEMPo Dos 
PonTos DE vErifiCAção

http://www.ptc.com
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Folha de dados

A PTC Creo DEX permite que os usuários explorem com 
segurança mudanças no design sem por em risco os designs 
originais, comprometer-se com mudanças ou criar dados 
duplicados. 

•	 navegue por pontos de verificação de exploração 
em uma "árvore de decisões" em um processo 
interativo de revisão do design

•	 Alterne livremente entre ideias de design

Recursos e especificações:

•	 Instantâneos da sessão de design inteira: crie 
backups instantâneos de todos os modelos prestes 
a ser explorados para permitir que os usuários 
retornem ao ponto inicial

•	 Capture alterações incrementais

•	Alterne instantaneamente entre pontos 
de verificação

•	 Divida os designs em direções diferentes: 

 - Alterne entre pontos de verificação armazenados 
ou crie novos pontos sem perder nenhuma 
informação 

 - Use "divisões" de design ilimitadas nos pontos 
de verificação para explorar e avaliar diferentes 
ideias de design

•	Armazene o conteúdo da exploração em um único 
arquivo criptografado e compactado para fins 
de documentação e uso futuro

Suporte a idiomas

inglês, francês, alemão, italiano, coreano, japonês, 
russo, espanhol e chinês (simplificado e tradicional)

Suporte a plataformas e requisitos de sistema

visite a página de suporte da PTC para conhecer 
o suporte a plataformas e os requisitos de sistema 
mais recentes.

Para obter mais informações, visite:  
http://www.ptc.com/product/creo/ ou entre em 
contato com um representante de vendas da PTC.
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Avalie conceitos de design diferentes

Alterar o design de um produto e explorar novas 
ideias é um desafio técnico, especialmente durante 
o desenvolvimento de sistemas complexos com muitos 
componentes interdependentes. Em geral, esse 
processo envolve o backup manual de modelos em 
pastas escolhidas pelo usuário, sessões repetitivas 
de fechamento e limpeza e a recuperação/revisão 
de interações até a tomada de uma decisão.

A PTC Creo DEX ajuda você a avançar pelo processo 
de mudar, idealizar e avaliar novos designs por meio 
de uma ferramenta inovadora, robusta e intuitiva 
criada especificamente para isso.

Principais benefícios:

•	 Explore as mudanças no design com segurança, 
sem por em risco 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 tediosa 
limpeza de sessões ao carregar e recarregar 
versões diferentes
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