
ZASŁUGUJESZ NA WIĘCEJ. CREO DESIGN TO PAKIETY, KTÓRE SPEŁNIĄ TWOJE
OCZEKIWANIA. PRZEDSTAWIAMY PRZEMYSŁOWY STANDARD, KTÓRY DAJE
NOWE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWANIA NA KAŻDYM STANOWISKU.
DZIĘKI PAKIETOM CREO DESIGN ZAWSZE BĘDZIESZ O KROK PRZED
KONKURENCJĄ, SZYBCIEJ I TANIEJ TWORZĄC INNOWACYJNE PRODUKTY.
Z CREO DESIGN JUŻ DZIŚ ZACZNIESZ BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ SWOJEJ FIRMY.

tak powstają najlepsze projekty
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Parametryczny szkicownik

Modelowanie bryłowe

Definiowanie dowolnej, kontrolowanej deformacji modelu przy użyciu cechy Warp

Modelowanie powierzchniowe

Modelowanie Freestyle

Projektowanie połączeń spawanych wraz z generowaniem specjalistycznej
dokumentacji technicznej

Modelowanie części blaszanych oraz tworzenie ich rozwinięć

Generowanie dokumentacji technicznej 2D

Tworzenie tabeli rodziny dla części i złożeń

Elastyczna modyfikacja natywnych i importowanych modeli CAD [moduł Flexible Modeling]

Tworzenie uproszczonych reprezentacji i zarządzanie nimi

Tworzenie złożeń i podstawowe narzędzia do zarządzania nimi [moduł Assembly Performance]

Tworzenie modeli z wykorzystaniem technologii  „Shrinkwrap” - bezpieczna komunikacja
z kooperantami

Korzystanie z zasobów sieciowych poprzez zintegrowaną przeglądarkę www,
dostęp do internetowych bibliotek normaliów

Naprawa danych pozyskanych z innych systemów [moduł Import Data Doctor]

Wczytywanie plików:
CATIA, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk Inventor [od wersji Creo Parametric 3.0]

Komunikacja za pomocą standardowych plików wymiany
STEP/IGES/DXF/STL/VRML/AutoCAD DWG, DXF/ACIS/Parasolid

Wykorzystanie danych 3D w postaci chmury punktów [moduł Scan-Tools]

Analiza kinematyczna, badanie kolizji, zakres ruchu mechanizmu [moduł Mechanism Design]

Tworzenie animacji, eksport w postaci filmu [moduł Design Animation]

Fotorendering w czasie rzeczywistym [moduł Render Studio]

Liniowe analizy statyczne [moduł Simulation Elite]

Podstawowa analiza umożliwiająca ocenę potencjalnych zjawisk upływu prądu
[moduł Clearance & Creepage Analysis Lite*]

Uproszczony moduł CAM - frezowanie 2.5 osi [moduł Expert Machinist]

Podstawowa symulacja wtrysku tworzyw sztucznych [moduł Mold Analysis Lite*]

Wymiana danych z Autodesk Inventor i SolidWorks

Projektowanie okablowania i orurowania

Design
Premium

Design
Premium

Design
Advanced

Professional

Design
Advanced

Design
Essentials

*Moduł z ograniczoną funkcjonalnością - istnieje możliwość zakupu modułu o pełnej funkcjonalności w danym zakresie.

Biblioteka elementów rozłącznych [moduł Intelligent Fastener]

Studium projektu - realizacja wielu koncepcji projektowych [moduł Design Exploration]

Cechy definiowane przez użytkownika [UDFs]

Wizualizacja projektu z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości [Augmented Reality]

Professional
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Projektowanie konstrukcji profilowych [moduł Advanced Framework]

Usprawnione procesy migracji danych [moduł Legacy Data Migration]

Symulacje kinematyczne i dynamiczne [moduł Mechanism Dynamics]

Projektowanie z uwzględnieniem zagadnień ergonomii [moduł Manikin]

Oprogramowanie do obliczeń inżynierskich PTC Mathcad Prime

Narzędzia do pracy na dużych złożeniach i zarządzania nimi [moduł Advanced Assembly]

Podstawowy moduł CAM: frezowanie w 3 osiach
[moduł Prismatic & Multi-Surfaces Milling]

Wsparcie dla technologii druku 3D - zakres podstawowy

Sprzężone modelowanie z wykorzystaniem analiz geometrycznych i fizycznych
[moduł Behavioral Modeling]

Analiza tolerancji wymiarowych, wspierana przez technologię CETOL

Konstrukcja oprzyrządowania technologicznego: formy wtryskowe, formy odlewnicze
[moduł Tool Design]

Projektowanie powierzchni swobodnych [moduł ISDX]

Konstrukcja skrzynek do form wtryskowych [moduł Expert Moldbase]

Koncepcja projektu 2D [moduł Layout]

Rozszerzona wymiana danych z CATIA V4 i V5

Rozszerzona wymiana danych z Siemens NX

Podstawowe analizy strukturalne i termiczne [moduł Simulation]

Podstawowe analizy przepływów [moduł Flow Analysis]

Rozszerzone wymiarowanie i tolerowanie geometryczne [moduł GD&T Advisor Advanced]

Rozszerzony moduł CAM - frezowanie w 3 osiach, toczenie do 4 osi, wycinanie drutowe do 4 osi
[moduł Production Machining]

Projektowanie procesów obróbczych dla elementów blaszanych [moduł NC Sheetmetal]

Zaawansowane analizy strukturalne i termiczne [moduł Advanced Simulation]

Zaawansowany moduł CAM: frezowanie 5 osi, toczenie do 4 osi, wycinanie drutowe do 4 osi,
centra frezarsko - tokarskie [moduł Complete Machining]

Rozszerzone analizy przepływów [moduł Flow Analysis Advanced] 

Projektowanie konfiguracji produktowych [moduł Options Modeler]

Wsparcie dla technologii druku 3D - zakres rozszerzony

Design
Premium

Design
Premium

Design
Advanced

Design
Advanced

Design
Essentials

Analiza zmęczeniowa [moduł Fatigue Advisor]

Optymalizacja topologiczna

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne [moduł GD&T Advisor]

Sprawdzanie prawidłowości budowy modeli i ich weryfikacja [moduł ModelCHECK]

Obróbka HSM form, matryc i elektrod [moduł Mold Machining]

Professional Professional



Modelowanie bryłowe 3D oraz tworzenie złożeń

Modelowanie 3D bez względu na stopień złożoności geometrii.
Wariantowanie konstrukcji w oparciu o funkcjonalność tzw. rodzin części [Family Tables].
Możliwość wykrywania kolizji statycznych oraz dynamicznych.

Generowanie dokumentacji technicznej 2D

Tworzenie dokumentacji 2D oraz 3D, zgodnie z międzynarodowymi standardami.
Automatyzacja tworzenia dokumentacji, bazująca na zde�niowanych szablonach.
Generowanie asocjatywnej listy części [BOM] i skojarzonych z nią odnośników, umiejscowionych na rysunku.

Modelowanie powierzchniowe

Tworzenie złożonej geometrii przy użyciu zaawansowanych cech środowiska modelowania powierzchniowego.
Wykorzystanie funkcjonalności swobodnego modelowania typu „freeform”.
Techniki umożliwiające podział geometrii na obszary, w celu uzyskania lepszej kontroli nad modelowaną powierzchnią.

Elastyczna mody�kacja części [moduł Flexible Modeling]
Dynamiczna interakcja z modelem.
Możliwość mody�kowania „obcej” geometrii, bez względu na źródło jej pochodzenia.
Funkcja rozpoznawania zaokrągleń, fazowań, powieleń oraz symetrii dla modeli importowanych z innych systemów CAD.

Wymiana danych CAD [Unite Technology]
Możliwość pracy z różnymi formatami plików: STEP, IGES, STL, VRML, AutoCad DWG, DXF, ACIS, Parasolid.
Konwersja danych z innych systemów CAD: CATIA, Siemens NX, SolidWorks, Autodesk Inventor, SolidEdge.
Wykorzystanie „obcych” danych bezpośrednio w sesji projektowej PTC Creo. 

Modelowanie części blaszanych

Modelowanie geometrii dla części blaszanych, z wykorzystaniem cech takich jak: ścianka, zagięcie, wycięcie, otwór, etc.
Wykorzystanie funkcji dynamicznego podglądu tworzonej geometrii.
Konwersja modeli bryłowych do modeli blaszanych.

Narzędzia do zarządzania złożeniami [moduł Assembly Performance]
Szybkie wczytywanie dużych złożeń poprzez wykorzystanie ich „lekkich” reprezentacji geometrycznych.
De�niowanie tzw. reprezentacji uproszczonych [Simpli�ed Reps.].
Współdzielenie danych z wykorzystaniem „lekkich” reprezentacji geometrycznych.

Połączenia rozłączne [moduł Intelligent Fastener]
Automatyczne generowanie geometrii elementów połączeń rozłącznych i ich wstawianie do złożenia.
Automatyczne generowanie otworów pod kątem montażu właściwych elementów.
Dostęp do bibliotek standardów [ANSI, DIN, JIS].



Wizualizacja projektu z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości [Augmented Reality]
Publikowanie obiektów CAD w rozszerzonej rzeczywistości bezpośrednio z poziomu środowiska modelowania Creo.
Efektywne współdzielenie informacji oraz komunikacja z wykorzystaniem technologii AR [np. przeglądanie modeli i walidacja].

Rendering [wspierany przez technologię Luxion Keyshot] oraz animacje 3D

Fotorealistyczne wizualizacje ułatwiające przegląd projektu, tworzenie materiałów marketingowych i opakowań.
Analiza promieni światła w czasie rzeczywistym, wspierana przez technologię Luxion Keyshot [Raytracing].
Oświetlanie obiektów ze wsparciem dla standardu HDRI [High Dynamic Range Image].
Biblioteka standardów - ponad 200 prede�niowanych typów materiałów.
Dedykowany moduł do tworzenia animacji bezpośrednio z poziomu środowiska modelowania [moduł Design Animation].

Realizacja wielu koncepcji projektowych [moduł Design Exploration]
Tworzenie i analiza alternatywnych koncepcji projektu - analiza różnych opcji bez wpływania na oryginalny projekt.
Rozwijanie koncepcji równoległych i ich ocena przed podjęciem decyzji.
Wyeliminowanie konieczności ręcznego duplikowania i zamykania sesji w celu wczytania kolejnej wersji projektu.

Obliczenia strukturalne części i złożeń

Realizacja liniowych analiz statycznych dla części oraz złożeń; generowanie siatki dla potrzeb dyskretyzacji modelu.
Biblioteka materiałów, z możliwością jej mody�kowania przez użytkownika.

Rozszerzona wymiana danych CAD

Integracja z danymi z systemów SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA V4/V5, Siemens NX. Możliwość pracy w jednym środowisku projektowym.
Otwieranie, aktualizowanie i zapisywanie natywnych plików SolidWorks, CATIA V4/V5, Siemens NX.
Automatyczne wykrywanie i aktualizowanie danych, pochodzących z SolidWorks, Autodesk Inventor, CATIA V4/V5 oraz Siemens NX.
Otwieranie i aktualizowanie natywnych plików Autodesk Inventor.

Projektowanie okablowania i orurowania [moduł Piping & Cabling]
Parametryczne środowisko projektowania okablowania i orurowania, wraz z automatycznym prowadzeniem wiązek elektrycznych
zgodnie ze schematami 2D.
Dwukierunkowa komunikacja z dokumentacją techniczną [schematy elektryczne].
Bogata biblioteka standardów branżowych.
Tworzenie rozwinięć wiązek oraz związanej z nimi dokumentacji technologicznej - specy�kacje i listy materiałowe,
tabele zagięć, rzeczywiste długości kabli, etc.

Budowa mechanizmów [moduł Mechanism Design]
De�niowanie więzów kinematycznych pomiędzy ogniwami mechanizmu.
Symulacja ruchu mechanizmów.
Identy�kacja przestrzeni ruchu mechanizmu, analiza potencjalnych kon�iktów.



Analiza tolerancji

Analiza i przedstawienie wyników dla tolerowanej geometrii bezpośrednio na modelach CAD.

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne [moduł GD&T Advisor]
Ekspercki przewodnik aplikacji GD&T oraz wery�kacja poprawności wprowadzonych symboli i oznaczeń.

Wspomaganie procesów obróbki szybkościowej [HSM], wykorzystywanych głównie przy produkcji elementów form, matryc oraz elektrod.
Idea obróbki HSM polega na stosowaniu wysokich prędkości skrawania oraz wysokich prędkości posuwu.
Ścieżki narzędzia są przeliczane oraz generowane przy użyciu wieloprocesorowej technologii wielowątkowej.

Obróbka szybkościowa [moduł Mold Machining]

Konstrukcja elementów z tworzyw sztucznych

Projektowanie wypraski wraz z funkcjami analizy jej geometrii.
Symulacja wypełniania formy.
Zintegrowane narzędzia do pomiarów modelu. 

Podstawowy moduł CAM [moduł Prismatic & Multi-Surfaces Milling]
Efektywne przejście od fazy projektu do produkcji, dzięki narzędziom CAM.
Wspomaganie operacji frezowania w 3 osiach sterowanych płynnie.

Symulacje kinematyczne i dynamiczne [moduł Mechanism Dynamics]
Możliwość de�niowania elementów takich jak: sprężyny, tłumiki, wymuszenia kinematyczne i dynamiczne; uwzględnianie zjawisk tarcia,
grawitacji oraz de�niowanie obciążeń; ocena zachowania mechanizmu podczas ruchu.
Prowadzenie analiz wpływu różnych parametrów konstrukcyjnych na kinematykę i dynamikę mechanizmu.
Tworzenie profesjonalnych animacji, bazujących na symulacji pracy złożenia.

Konstrukcje pro�lowe [moduł Advanced Framework]
Narzędzia dedykowane, wspomagające proces tworzenia konstrukcji pro�lowych, poprawiające ich dokładność.
Generowanie dokumentacji technicznej, właściwej dla tego typu konstrukcji.
Biblioteki pro�li, węzłów, elementów łączących i wyposażenia, z możliwością ich indywidualnego dostosowania.
Proces projektowania z uwzględnieniem właściwości węzłów oraz geometrii łączonych elementów.

Narzędzia do pracy na dużych złożeniach i zarządzania nimi [moduł Advanced Assembly]
Projektowanie z użyciem metodologii „top-down”, z wykorzystaniem modeli szkieletowych.
Budowanie struktury nadrzędnej złożenia oraz de�niowanie mechanizmów zarządzania tą strukturą.
De�niowanie reguł kon�guracji produktu, w celu automatyzacji generowania poszczególnych jego wariantów.
Kontrola referencji złożenia i zarządzanie nimi. 
Dostęp do gra�cznych reprezentacji modelu [reprezentacje uproszczone, grupy wymiany, etc.].



Projektowanie kon�guracji produktowych [moduł Options Modeler]
Tworzenie i walidacja reprezentacji 3D złożonych produktów o budowie modularnej.

Optymalizacja topologiczna

Poszukiwanie optymalnego kształtu konstrukcji w zadanej przestrzeni i przy zadanych warunkach brzegowych [obciążenia, utwierdzenia].
Możliwość realizacji procesu optymalizacji z uwzględnieniem analiz statycznych, cieplnych lub modalnych.
Wykorzystanie fukcjonalności modułu Freestyle do automatycznego przygotowania ciągłego modelu cyfrowego CAD.

Zaawansowany moduł CAM [moduł Complete Machining]
Wspomaganie procesów technologicznych dla obróbki wieloosiowej; bogate biblioteki narzędzi.
Pełny pakiet CAM, pozwalający na generowanie kodów na frezarki, tokarki, wycinarki drutowe oraz centra frezarsko-tokarskie.

Symulacja, analiza przepływów i analiza zmęczeniowa

Szybka i wiarygodna symulacja [analizy statyczne, cieplne, zmęczeniowe] oraz analiza inżynierska większości zjawisk,
związanych z przepływem cieczy i gazów. 

Pośredni pakiet CAM, rozszerzony o dodatkowe możliwości, związane z generowaniem kodów na tokarki i wycinarki drutowe.

Rozszerzony moduł CAM [moduł Production Machining]

Druk 3D

Realizacja całego procesu [od koncepcji wstępnej produktu do podglądu wydruku 3D] w środowisku Creo Parametric.
Optymalizacja konstrukcji części poprzez zastępowanie geometrii bryłowej strukturalną siatką obiektów 2.5D lub 3D, generowaną przez system.
De�niowanie środowiska [komory wydruku].
Wsparcie dla najpopularniejszych na rynku drukarek do metalu.
Wspomaganie przygotowywania procesów wydruku z metalu w technologii spiekania laserowego [SLM].

Modelowanie powierzchni zaawansowanych [moduł ISDX]
Możliwości modelowania parametrycznego, połączone z elastycznością modelowania swobodnego.

PTC Mathcad Prime

Kalkulacje inżynierskie; przedstawianie ich wyników za pomocą wykresów, ilustracji i tekstów w jednym, czytelnym dokumencie.
Możliwość wery�kacji poprawności formuł i zawartości tworzonych dokumentów.
Integracja ze środowiskiem rozwiązań CAD z grupy Creo oraz PLM z grupy Windchill. 



Przemysłowe wdrożenia aplikacji PDM/PLM. 
Optymalne dostosowanie procesu implementacji 
do indywidualnych potrzeb firmy każdej wielkości.

Centrum
szkoleniowe

3D PRO to najbardziej doświadczony w Polsce integrator procesów 
projektowania, wytwarzania i zarządzania
w oparciu o rozwiązania firmy PTC.
Nasza oferta obejmuje bogate portfolio produktów firmy PTC.

Polskie wersje interfejsu użytkownika dla oprogramowania PTC 
Creo Parametric i PTC Windchill.
Możliwość regularnego korzystania z uaktualnień oprogramowania. 
Dostęp do portalu PTC eSupport, wsparcie techniczne.              
Pomoc w rozwiązywaniu codziennych zadań inżynierskich.
Stałe upusty cenowe, dotyczące zarówno oprogramowania,
jak i świadczonych przez nas usług. 

Skuteczne i sprawdzone w praktyce metodologie szkoleń. 
Obszerne, polskojęzyczne podręczniki ćwiczeniowe.
Uznawane na całym świecie certyfikaty ukończenia szkoleń. 

Autoryzowany
partner PTC

Wsparcie
techniczne

Usługi
wdrożeniowe

CO OFERUJEMY NASZYM KLIENTOM?

KONTAKT
3D PRO Sp. z o.o.
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 37/39
tel.: +42 640 60 99  |  fax: +42 640 60 77
e-mail: info@3dpro.com.pl

www.3dpro.com.pl
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