CREO
PRO START-UP
Program PTC Creators Program poskytne vaší společnosti všechny nástroje potřebné k implementaci i
těch nejambicióznějších konceptů. Poskytneme vám CREO - výkonnou, inovativní, otevřenou a
integrovanou systémovou platformu CAD | CAM | CAE, které vám umožní vytvářet inovativní produkty
založené na nejlepších designech a poté je přivést na trh v optimálním čase a za nejnižší cenu.

KVALIFIKAČNÍ KRITÉRIA:







jste registrovaný, jako obchodní subjekt,
zahájil jste výrobu, nebo jste ve fázi návrhu produktu,
generujete méně než 1 milion USD ročně,
získal jste od registrace společnosti méně než 2 miliony USD,
neexistujete déle než 6 let od okamžiku registrace společnosti,
nejste zákazníkem PTC, nevlastníte produkty PTC a nevyužíváte služby PTC (kromě PTC Mathcad a
produktů nabízených v rámci programu PTC Creators Program),

nejste prodejcem, konzultantem ani poskytovatelem služeb CAD software.

Důležité informace:
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Lincence Creo for Startups je neobnovitelná a má předplatné na 12 měsíců.
Startupy se mohou znovu (po 12 měsících) ucházet a využívat výhody nabídky programu.
Startupy mohou během 12 měsíčního období přidat další licence - ty budou souběžné s původní licencí.
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Základní schopnosti Creo
Parametrický design - Schopnost vytvořit jakýkoliv design bez ohledu na tvar, velikost nebo komplexnost.
Real-time Render - Okamžitá fotorealistická vizualizace geometrie pomocí obrázků i animací.
2D výkresy - Automatizovaná tvorba výkresů při dodržení standardů.
Tvorba sestav - Snadná tvorba sestav za použití nástrojů, které umožňují využít a přizpůsobit své funkce vzhledem
k výkonosti vašeho hardware.
Znovupoužití a automatizace - Standardizace v návrhu vám umožňuje opětovně využívat vaše databázové díly,
skupiny konstrukčních prvků i uživatelské skici.
Freestyle design - Geometrii můžete vytvářet i upravovat pomocí freeform nástrojů.
Model Check - Automaticky testuje díly, sestavy, výkresy a sleduje použité techniky a náležitosti oproti definovaným
mezinárodním i firemním standardům.
Sdílení pomocí rozšířené reality (AR) - snadná tvorba, sdílení a definice přístupu k vizualizacím pomocí rozšířené
reality.
Design Animation - Tvorba animací, vizualizace montážních postupů a detailů.

Design for Additive Manufacturing - Předdefinovaná
podpora 3D tiskáren Stratasys a 3D Systems, nástroje pro
přípravu tiskové úlohy, rozmístění komponent na tiskové
ploše, ověření 3D tisku atd.
Import Data Doctor - Snadná oprava importovaných dat
pomocí nástrojů oprava, modifikace, parametrizace
importované geometrie.
Mechanism Design - Rozpohybování, vizualizace a
analýzy sestav pomocí plnohodnotných pohybových
kinematických vazeb.
Parametrické plochy - Tvorba free-form a analytických
ploch pomocí parametrů, vazeb napojení a rovnic.
Plastové díly - Specializované funkce a konstrukční prvky
pro urychlení tvorby plastových dílů.

Plechové díly - Nástroje pro tvorbu plechových dílů s dodržením standardů spojených s tvorbou i výrobou.
Unite Technology - Přímé načítání a import řady nativních CAD formátů. Snadné začlenění, editace a práce
s multi-CAD daty.
Svařence - Definice svarů ve 3D s ohledem na technologičnost, strukturální i termální simulace.
3D poznámky - Použití a vizualizace informací z modelů pomocí 3D standardizovaných poznámek.
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Integrované nadstavby a aplikace
Additive Manufacturing - Rychlá tvorba a optimalizace žebrování, definice 3D tiskové úlohy.
Advanced Framework - Nástroje pro efektivní tvorbu příhradových konstrukcí a jejich výkresovou dokumentaci.
Advanced Simulation - Rozšířené možnosti strukturálních a termálních analýz o nelineární materiály, velké
deformace, dynamické analýzy, analýzy s předpětím, transientní termální analýzy.
Ansys Simulation - Strukturální, modální a termální analýzy postavené na ANSYS technologii v Creo.
Behavioral Modeling - Umožňuje optimalizovat tvar na základě požadovaného chování výrobku.
Computer Aided Verification - programování CMM měřících strojů (sond) v prostředí Creo v kontextu dílů a sestav.
Design Exploration - Ukládání a obnovení časových snímků práce na 3D datech Creo. Tímto způsobem se
okamžitě přepnete mezi uloženými stavy (variantami návrhů) aniž byste museli čekat a načítat data.
Direct Modeling (Flexible Modeling) - Rychlé a flexibilní editace parametrické i importované 3D geometrie v Creo.
Fatigue Advisor - Analýza vlivu cyklického namáhání na životnost geometrie.
Flow Analysis - Fluidní analýzy v prostředí Creo. Stlačitelné/nestlačitelné, laminární/turbulentní, vnější/vnitřní.
GD& T Advisor Wizard - Průvodce tolerancemi tvaru a polohy (GD&T). Kontroluje dodržování GD&T standardů.
Generative Topology Optimalization - Využívá
Creo pro automatizované generování variant 3D
geometrie na základě zadaných kritérií.
Human Factor Analysis - Analýzy bezpečnosti a
pracovní normy.
Human Factor Design - Ověření ergonomičnosti a
komfortu použití výrobku.
Intelligent Fastener - Nástroje pro efektivní tvorbu
šroubových a kolíkových spojů s uživatelsky
definovatelnými knihovnami.
Interactive Surface Design - Kombinace tvorby
parametrických a interaktivních ploch.
Layout
- Maximalizace produktivity pomocí
integrovaných 2D nástrojů pro definici 3D geometrie.
Legacy Data Migration - Máte 3D a 2D data, která nebyla vytvořena v Creo? Potřebujete zaručit, aby se změna
provedená na 3D projevila i ve 2D?
Mathcad Professional - Aplikace pro definici a provádění technických výpočtů a výpočtových zpráv. Kombinuje
texty, obrázky, grafy a výpočty. Změnou se vše aktualizuje včetně jednotek.
Mechanism Dynamics - Umožňuje určit, jaké budou silové účinky při působení všech dynamických efektů, jako je
gravitace, setrvačnost, tření, vůle, kontaktní síly, pružnost, tlumení atd.
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Mold Analysis Extension - Rychlé a přesné 3D simulace plnění plastových forem, umožňující konstruktérům
identifikovat potencionální problémy, optimalizovat tvar a zlepšit vyrobitelnost.
Multi-CAD Collaboration - Snadné začlenění a práce na CAD datech CATIA V4/V5, SolidWorks, Siemens NX,
Inventor.
Options Modeler - Nástroje pro tvorbu a validaci modulárních výrobků. Umožňuje sestavovat variantní výrobky
pomocí záměnných sestav.
Piping & Cabling - Tvorba a optimalizace kabelových svazků a potrubních tras.
Product Insight - Propojení hodnot fyzických senzorů s CAD modelem a simulace jejich veličin.
Render Studio - Tvorba fotorealistických obrázků a animací.
Schematics - Tvorba 2D schémat s linkem na tvorbu a kontrolou zapojení kabelových a potrubních systémů.
Creo Simulation Live Plus - Obsahuje funkce pro simulace strukturálních, modálních, termálních a fluidních analýz
v reálném čase.
Tolerance Analysis - Optimalizuje a nastavuje tolerance komponent s ohledem na jejich funkci a vyrobitelnost.
Cílem je navrhnout tolerance tak, aby součást splnila svou funkci a výroba byla co nejekonomičtější.
Tool Design - Obsahuje specializované konstrukční prvky pro automatizované návrhy formy, simulace a analýzy.
Top-Down Design & Concurrent Engineering - Specializované Creo funkce pro souběžný vývoj a tvorbu
geometrie pomocí Top-Down metody.

VÍCE INFORMACÍ
Údaje uvedené v tomto dokumentu mají informativní povahu a nejsou závaznou nabídkou ani návrhem na
uzavření smlouvy. Tiskové chyby vyhrazeny. V souvislosti s kontinuálním vývojem produktů zmíněných
v tomto dokumentu mohou údaje uvedené v tomto dokumentu podléhat změnám.
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VÍCE INFORMACÍ
AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
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