
Wszechstronne oprogramowanie, łączące w sobie funkcjonalność procesora i 
edytora tekstu z zaawansowanym arkuszem kalkulacyjnym. Umożliwia tworze-
nie złożonej dokumentacji w prosty i szybki sposób, uwzględniając przy tym 
pełną zgodność jednostek.

PTC Mathcad Prime to przemysłowy standard, służący do obliczeń i kalkulacji 
inżynierskich. System jest łatwy w użyciu, pozwala jednocześnie i interaktywnie 
wykorzystywać formuły matematyczne, teksty, tabele, wykresy i animacje, 
komentować obliczenia oraz tworzyć przejrzystą dokumentację projektową. 
Otwarta architektura PTC Mathcad Prime umożliwia zwiększenie wydajności 
kluczowych procesów projektowych.

Przejrzysty i czytelny interfejs ułatwia pracę, a dzięki standardowej notacji 
matematycznej, do odczytu dokumentów wygenerowanych w PTC Mathcad 
Prime nie jest konieczna specjalistyczna wiedza na temat oprogramowania. 
Dodatkowe atuty stanowią: możliwość weryfikacji poprawności formuł i zawar-
tości tworzonych dokumentów oraz narzędzia, integrujące PTC Mathcad Prime 
ze środowiskiem rozwiązań CAD z grupy PTC Creo oraz PLM z grupy PTC Wind-
chill. 

Ważna informacja dla użytkowników PTC Mathcad

Począwszy od 01.01.2022 r. Mathcad 15 oraz Mathcad Prime 1-6 nie będą już dostarczane przez �rmę PTC. 
Z powodu zastąpienia silnika obliczeń symbolicznych autorskim silnikiem �rmy PTC, od 01.01.2022 r. 
każdy nowy plik licencji będzie zawierał dostęp wyłącznie do programu Mathcad Prime 7 (dotyczy to 
wszystkich nowych subskrypcji, kontynuacji subskrypcji oraz aktualizacji programu w licencji beztermino-
wej do najnowszej wersji). Klienci korzystający z licencji bezterminowej PTC Mathcad Prime będą mogli w 
dalszym ciągu korzystać z wcześniejszych wersji oprogramowania pod warunkiem, że licencja nie będzie 
aktualizowana do wersji Mathcad Prime 7. 
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Obliczenia
 

Udoskonalenia algorytmów obliczeń symbolicznych 
 

 

Ochrona treści arkusza
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Łatwiejsze przewijanie i powiększanie

Operatory

Interfejs użytkownika

Edycja matematyczna



PTC MATHCAD PRIME

Wykresy i grafy
XY wykresy: rozrzutu, punktowe, liniowe, kolumnowe,

Wykresy polarne
Wykresy konturowe

Dane
Combo Box umożliwia tabelaryczne przypisanie różnych wartości 
dla zmiennej
Zintegrowany konwerter nie wymaga instalacji PTC Mathcad 15
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Integracja środowisk PTC Mathcad oraz PTC Creo
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Wektory i macierze

Rozwiązania

Zasoby, pomoc i wsparcie

Tworzenie i edycja dokumentów



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

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

Centrum
szkoleniowe

Skuteczne i sprawdzone w praktyce metodologie szkoleń.
Obszerne, polskojęzyczne podręczniki ćwiczeniowe.
Uznawane na całym świecie certy�katy ukończenia szkoleń
[status ATP]. 

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

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 
e-mail: info@3dpro.com.pl

www.3dpro.com.pl
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