PTC Creo View MCAD
®

Vizualizace dat.

PTC Creo® View je aplikace pro zobrazování konstrukčních dat a pro spolupráci nad
výrobkem. Poskytuje všem uživatelům v rámci celého podniku jednoduchý přístup k 3D
modelům, 2D výrobním výkresům, obrázkům a dalším dokumentům. Díky své
jednoduchosti je možné rychle prohlížet 3D CAD modely a další data a získávat tak
komplexní informace o výrobku včas a v potřebném rozsahu.

Klíčové vlastnosti
1. Akcelerace procesu návrhu výrobku
Tím, že máte k dispozici komplexní náhled, poznámky, měření, zvýrazňování informací na modelu, může vám PTC
Creo® View MCAD pomoci urychlit důležité revize návrhů, které se vyskytují v celém procesu vývoje výrobku. Nyní
tak mohou být jednotliví vedoucí pracovníci vtaženi dříve a hlouběji do návrhového procesu. Díky vysoké
škálovatelnosti, PTC Creo® View MCAD podporuje celou řadu požadavků na vizualizaci, od prohlížení jednoduchých
CAD modelů až po masivní sestavy o milionech dílů.
2. Optimalizace IT infrastruktury
S jediným nástrojem pro zobrazení různých druhů detailních informací o výrobku se snižují nároky na IT vybavení.
Společné a ucelené rozhraní, přes které lze přistupovat k digitálním datům definujícím výrobek v rámci celé
organizace, snižuje výdaje spojené s údržbou software, jeho upgrade a školení uživatelů. Eliminace otázky datové
kompatibility snižuje režijní náklady a zvyšuje produktivitu.
3. Zlepšení efektivity
Jednotliví pracovníci mohou snadno sdílet vizuální informace o výrobku v celé společnosti a přitom mohou
například přesně změřit rozměry na modelu výrobku – bez nutnosti vytvářet a tisknout papírový výkres.
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Funkcionalita
1. Jednoduchý a výkonný prohlížeč
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje vizualizaci 3D modelů, 2D výkresu, dokumentů a obrázků ve
společném a uceleném prostředí v rámci celé organizace.
 Uživatelsky přívětivé, funkčně orientované menu (měření, řezy, poznámky, animace…), včetně funkcí

vpřed/vzad.
 Vizualizace detailně opoznámkovaných modelů z Creo® a Catia (volitelný modul).
 Podporuje prohlížení většiny 3D modelů, 2D výkresů a obrazových formátů.
 Podporuje všechny hlavní MCAD formáty: CADS5, CATIA, NX, I-DEAS, SolidWorks, Microstation (DGN) a

Autodesk Inventor (volitelné moduly).
 Vizuální propojení ECAD a MCAD informací v rámci jednotného uživatelského rozhraní (modul PTC Creo®

View ECAD).
 Podporuje standardy STEP AP203 a AP214 pro výměnu výrobkové struktury a geometrických informací.
 Zahrnuje metadata a poznámky, poskytuje okamžité referenční informace k modelu.
 Snadné vytváření „chytrých“ rozstřelů sestav.

2. Měření a další práce s modelem
 Řezy, měření, poznámky, připomínky, manipulace s díly v reálném čase.
 Správa různých poznámek, měření atd.
 Rozšířené poznámkové funkce dle potřeb různých uživatelů v rámci společnosti.
 Kontrola informací v PLM systému PTC Windchill®.
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3. Filtrování vizuálních informací
 Filtry pro vlastnosti výrobku jako materiál, autor atd.
 Filtr pro zobrazení kót, poznámek, pomocných konstrukčních prvků, hladin atd., vytvořených v PTC Creo

Parametric.
 Vyhledávání vlastností výrobků nebo komponent na základě vícestupňových kritérií.
 Vyhledávání s barevným zvýrazněním podle atributu nebo prostorového umístění.
 Grafické označení v modelovém stromě, navigace a výběr.

4. Rozšířená PLM vizualizace
 PTC Creo® View MCAD je integrovaná součást PLM systému PTC Windchill® PDMLink a PTC Windchill®
ProjectLink.
 Měření a poznámkování je k dispozici komukoliv v procesu vývoje. Poznámka je časově zaznamenána

s výrobkem.
 Použití vodoznaku jako ochrana před neautorizovaným tiskem a kopírováním.
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VOLITELNÉ MODULY PTC Creo® View MCAD
PTC Creo® View Design Check

Iteraktivní nástroj poskytující rychlou, digitální verifikaci konstrukčního návrhu v podobě 3D CAD modelu.

PTC Creo® View PDF Review

Spolupráce nad PDF dokumenty, včetně poznámek, vodoznaků v PDF
dokumentech přímo v prostředí PTC Creo View

PTC Creo® View PDF Watermark

Umožňuje zobrazovat PDF dokumenty s vodoznaky v prostředí PTC
Creo View

PTC Creo® View Interference Analysis

Identifikace a prozkoumání kolizí a vůlí

PTC Creo® View Animator

Nástroje pro snadnou tvorbu animací v PTC Creo View

PTC Creo® View Adapters

Nabízí možnost publikovat nativní MCAD formáty do přesného méně
datově náročného Creo® View formátu (CATIA V4, V5, JT, Unigraphics, CADDS, I-DEAS, SolidWorks, PDF)

PTC Creo® View Toolkits

Nástroje pro tvorbu interaktivních webových stránek, úpravu uživatelského interface, začlenění PTC Creo® View MCAD do aplikací
Microsoft, např. PowerPoint

Creo® View Massive Assemblies

Rozšíření aplikace PTC Creo® View MCAD pro práci s velmi rozsáhlými sestavami (statisíce a miliony položek)

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.

AV ENGINEERING, a.s., Kvítková 668, 760 01 Zlín, ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 576 000 100, www.aveng.cz
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