


CREO–Design–Packages–Advanced–Plus  |   ptc.com

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

•
•
•
•
•
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Manufatura aditiva
Crie e otimize estruturas reticuladas e ajuste a configuração da bandeja da impressora:

Criação automatizada de estruturas reticuladas 2.5D e 3D 

Análise e otimização perfeitas da estrutura reticulada

Otimização de agrupamento e configuração da bandeja da impressora 

•

•

•

Design interativo de superfícies
Combine o poder da modelagem paramétrica e a flexibilidade das superfícies em 
forma livre:

Superfícies em forma livre e técnicas combinadas em um único ambiente 

Foco na estética e na forma do design, em vez de restrições e parâmetros

Design de curvas e superfícies precisas para obtenção de produtos 
manufaturáveis com alto nível de engenharia 

•

•

•

Behavioral Modeling
Otimize a geometria para cumprir objetivos de design e critérios de engenharia:

Cumpra automaticamente os objetivos de design 

Crie modelos inteligentes que se adaptam às mudanças

Defina e rastreie medidas personalizadas

•

•

•

RECURSOS ADICIONAIS >>>

O Creo Design Advanced Plus inclui todos os 
recursos do Creo Design Advanced. 

Colaboração multi-CAD
Design de tubulações e cabeamentos
Renderização (tecnologia Luxion Keyshot)
Exploração do design
Design de prendedores
Advanced Framework Design

•
•
•
•
•
•

Migração de dados legados
Design de fatores humanos
Recursos básicos de simulação
Advanced Assembly
Prismatic and Multi-Surface Milling
PTC Mathcad

•
•
•
•
•
•
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Mechanism Dynamics
Analise e otimize o desempenho dinâmico dos designs de mecanismos:

Copie tipos de contato, cargas e forças reais

Analise o comportamento do mecanismo e as forças de reação

Transfira com perfeição as cargas de reação, gravidade e inércia para o 
Creo Stimulate (Análise estrutural)
 

•

•

•

Análise de tolerância
Analise e entenda o acúmulo de tolerâncias geométricas e a variação dimensional:

Avalie o impacto de tolerâncias na capacidade de fabricação de designs

Identifique dimensões cruciais que contribuem com a variação da medida

Gere automaticamente relatórios HTML 

•

•

•

GD&T Advisor
Simplifique a criação de GD&T e melhore a conformidade com MBD com os padrões 
mais recentes (ASME e ISO):

Painel de instrumentos do tipo assistente para guiar o usuário pela aplicação 
correta do GD&T 

Visão do GD&T voltada para recursos

Árvore do Advisor: exibe mensagens para informar e guiar o usuário

•

•

•

Tool Design
Acelere o design do conjunto de ferramentas de molde para fundição para produções de 
qualidade superior:

Processo fácil de usar orientado à UI para design de molde para fundição

Criação automática da geometria de linha de separação e linha de tubulação

Atualizações associativas de conjunto de ferramentas e design 

•

•

•
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Creo Layout
Maximize a produtividade usando layout 2D integral e design 3D detalhado:

Crie a partir do zero ou edite informações existentes com facilidade 

Utilize diretamente os dados 2D para acelerar a criação do design 3D

Implemente mudanças orientadas por informações do layout 2D

•

•

•

Fresamento de alta velocidade Plus
Extensão de usinagem dedicada para produzir caminhos de ferramentas simultâneos 
de 5 eixos para peças de produção e peças de molde/estampa/fundição:

Fresamento por trajetória de 3 e 5 eixos 

Perfuração abrangente 

Fresamento de 3 e 5 eixos de alta velocidade com a tecnologia da 
ModuleWorks

•

•

•

Expert Moldbase
Automatize tarefas manuais demoradas para acelerar a criação de um conjunto de 
ferramentas da base de molde:

Fluxo de trabalho orientado ao processo 2D para detalhamento e design 
da base de molde  

Biblioteca de componentes de molde “inteligente” e personalizável

Funções automáticas de pino ejetor, linha de refrigeração por água 
e encaixes, canais de saída automáticos e verificações de linha de 
interseção de plano horizontal.

•

•

•
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Acesse 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 a solução CAD 3D que ajuda a acelerar a inovação de produtos para que você possa construir 
produtos melhores com mais rapidez. Fácil de aprender, o Creo orienta você perfeitamente desde as 
fases iniciais do projeto do produto até a fabricação. Você pode combinar funcionalidade comprovada 
e eficiente com novas tecnologias, como design generativo, realidade aumentada, simulação em 
tempo real, manufatura aditiva e IoT, para iterar mais rápido, reduzir custos e melhorar a qualidade do 
produto. O mundo do desenvolvimento de produtos avança rapidamente e somente o Creo oferece as 
ferramentas transformadoras de que você precisa para desenvolver uma vantagem competitiva e ganhar 
participação no mercado. 

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

BIBLIOTECA DE ELEARNING PADRÃO: 
Pare de procurar respostas. Mais de 140 horas de treinamento agora estão ao alcance 
das suas mãos.

EMPRÉSTIMO DE LICENÇAS ESTENDIDO: 
O trabalho remoto ficou mais fácil. Utilize 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 seu pacote Creo Design.  

PERFORMANCE ADVISOR: 
O Creo Performance Advisor fornece um painel de instrumentos para a instalação 
completa do Creo, permitindo a compreensão e a otimização do desempenho do seu 
ambiente Creo.

https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%2Fappserver%2Fcs%2Fportal%2F&msg=1
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