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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

•
•
•
•
•
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Advanced Simulation
Evite falhas nos produtos para minimizar os riscos de garantia, serviço, reparos e 
responsabilidade:

Não linearidade de materiais (hiperelasticidade e plasticidade) 

Materiais isotópicos e compostos

Análise dinâmica e pré-tensão

•

•

•

Usinagem completa
Recursos abrangentes para suporte a estratégias de usinagem NC avançadas:

Inclui os recursos de usinagem de produção dos pacotes anteriores

Fresagem de 2,5 a 5 eixos (estratégia de usinagem avançadas)

Suporte a fresagem-torneamento e ferramenta acionada e sincronização 
de máquinas multitarefa

•

•

•

RECURSOS ADICIONAIS >>>

O Creo Design Premium Plus inclui todos os 
recursos do Creo Design Premium:

Fatigue Advisor

Análise de fluxo

Extensões de colaboração para 
CATIA V4, CATIA V5 e NX

•

•

•

Chapa NC

Usinagem de produção

PTC Mathcad

•

•

•

Flow Analysis Plus
Recursos de dinâmica de fluidos computacional avançada (CFD) para designers e 
analistas de produtos:

Inclui os recursos de análise de fluxo dos pacotes anteriores

Use análise multifases para simular gases e líquidos juntos

Use análise dinâmica para simular a interação entre fluidos e sólidos

•

•

•
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Options Modeler
Crie e valide produtos modulares 3D:

Projeto do produto configurável virtual baseado em interface

Unifique regras de opções de plataformas com a modelagem virtual

Crie instantaneamente configurações de produtos virtuais selecionando opções

•

•

•

Otimização de topologias generativas
Gere designs para atender a critérios, metas e objetivos de design específicos:

Definição de restrições e cargas

Design orientado por simulação e análise integradas

Os resultados facetados são convertidos automaticamente em geometria 
manufaturável

•

•

•

Additive Manufacturing Plus
Conecte-se a impressoras de metal 3D e gere automaticamente estruturas de suporte 
de metal 3D:

Inclui recursos de criação de estruturas reticuladas e otimização de pacotes 
anteriores

conectividade a impressoras de metal 3D

Gere e personalize estruturas de suporte de metal

•

•

•
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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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