AV CZ Package
AV CZ Package je produktový balík vyvíjený společností AV ENGINEERING, a.s.
Jeho cílem je zjednodušit, zpříjemnit a zefektivnit práci uživatelům systému PTC
Creo. AV CZ Package lze rozdělit do následujících hlavních částí viz graf:
PTC Creo
AV CZ Environment
AV CZ Package

AV CZ Help
AV Standards

AV Components

AV CZ Environment

AV Calc

Řeší lokální konfigurační nastavení (cesty
AV EngBooks

na startovací modely, jednotky, makra,
klávesové zkratky,...), obsahuje knihovny
výkresových symbolů a značek pro rychlou
tvorbu kompletní výkresové dokumentace,
symboly opracování povrchu, naznačení
řezů, výkresové poznámky, popisová pole
pro

ozubení.

Další

doplněk

tvoří

předdefinované formáty výkresů, startovací
modely, standardní skici, uživatelské prvky,
skupiny prvků, standardizované výkresové
tabulky atd.

AV CZ Help
AV

CZ-Help

napomáhá

překonávat

jazykovou bariéru a umožňuje efektivně
pracovat
i

se

uživatelům,

systémem
kteří

PTC

nejsou

Creo

vybaveni

znalostí anglického jazyka. Obsahuje
překlady ovládacích ikon, jednotlivých
menu a uživatelských výzev,

online

elektronickou nápovědu.
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AV STANDARDS
Aplikace AV STANDARDS se skládá ze tří částí.



AV Components umožňuje efektivně vyhledávat,
doplňovat a vkládat standardizované součásti do
vašich sestav. Samozřejmostí je vyhledání
ekvivalentní normy (ČSN/ISO/DIN) a její záměna
v sestavě.



AV Calc umožňuje provádět základní strojní
výpočty (návrh pružiny, dimenzování hřídele
a další).



AV EngBooks slouží k rychlému nalezení
teoretického problému, se kterým se setkává
konstruktér ve své praxi, např. teorie ozubení,
návrh ozubení, zásady konstrukce mechanismů
apod. Příručka je plně vybavena fulltextovým
vyhledáváním.

AV Components

AV Calc

AV EngBooks

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