
Dostali ste nápad – a skôr ako ho zabudnete ho chcete niekde 

zachytiť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. Ak to načarbete na 

servítku, nebude ľahké to zachovať alebo sa o to s niekým 

podeliť. Ak sa pokúsite na tento účel pouţiť kancelárske 

nástroje na všeobecné pouţitie, obmedzia vás preddefinované 

tvary alebo limitované moţnosti. Vytvorenie textového popisu 

vášho konceptu nemusí efektívne popisovať všetky aspekty,  

hlavne v oblasti vizuálnej estetiky,  vašej myšlienky. Skôr ako sa 

myšlienka vyparí, potrebujete riešenie. 

 

Mnoho ľudí vo vašej organizácii má v skutočnosti nápady, z 

ktorých môţu vzniknúť nové produkty alebo ktoré môţu vylepšiť 

stávajúce výrobky. Väčšina ľudí však nie sú experti na CAD  a 

nemajú prístup k nástrojom, ktoré by im pomohli vizuálne 

zachytiť nápady na nové produkty alebo spätnú väzbu na 

existujúce konštrukcie. Táto dilema môţe znamenať rozdiel 

medzi dobrým produktom a skvelým produktom. 

 

Creo Sketch vám pomôţe zachytiť tieto nápady a podeliť sa o 

ne. Jedine tak môţu pozitívne vplývať na proces vývoja vašich 

výrobkov. Creo Sketch dokáţe zachytiť rozličné informácie, 

ktoré môţu vylepšiť konštrukciu – od tvorby poţiadaviek a 

koncepčného 2D dizajnu aţ po moţnosti posudzovania 

inţinierskej konštrukcie dodávateľmi a zákazníkmi. Okrem toho 

sa údaje z 2D kreslenia dajú pouţiť v programe Creo a vytvoriť 

3D model, čo ešte viac zvyšuje produktivitu práce. 
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ZACHYŤTE VAŠE NÁPADY 

Pridávanie detaillov do predlôh v programe Creo Sketch je úţasne 

jednoduché 
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Data Sheet 

Kľúčové výhody  

•   Rýchle rozvíjanie myšlienok od kohokoľvek z vývojového 

tímu 

•   Náhrada tradičných, rukou kreslených skíc pre koncepčný 

dizzajn, priemyselný dizajn a dizajnové posudzovanie 

•   Rýchla tvorba hrubých skíc alebo kompletných predlôh 

•   Zachyťte a podeľte sa o svoje 2D návrhy s kolegami a 

vyuţite tieto údaje priamo v ostatných aplikáciách Creo 

•   Pouţitie s tabletmi zvýši produktivitu a rýchlosť práce 

Creo Sketch dáva uţívateľom moţnosť rýchlo kresliť a 

zdieľať svoje myšlienky. Tento rýchly a jednoducho 

pouţiteľný nástroj na 2D kreslenie voľnou rukou 

pomáha do vývojového procesu zatiahnuť viac ľudí, 

ktorí k nemu môţu prispieť uţ v ranných fázach. 



Data Sheet 

Funkcie a špecifikácie 

Skicovanie 

•   Voľné a flexibilné ceruzky, značkovače a spreje 

-   Vyberte si so štandardnej palety alebo si vytvorte vlastnú 

•   Štandardný vzhľad všetkých Creo aplikácií 

•   Plná podpora tabletov (napr. Wacom) 

-   Podpora citlivosti na tlak ceruzky 

•   Pokročilé efekty štetcov 

-   Rozmazanie 

-   Zostrenie 

-   Zosvetlenie 

-   Stmavenie 

-   Škvrny 

•   Nástroje na klonovanie a pečiatkovanie 

•   Plná kontrola nad vrstvami a ich definovaním 

•   Podpora textúr 

•   Otváranie a ukladanie do beţných formátov vrátane TIFF, 

BMP, JPG, a PNG 

 

Presnosť 

•   Tvorba čiar, oblúkov, kruhov, obdĺţnikov a spojitých kriviek 

•   Trasovanie po krivkách s ktorýmkoľvek štetcom 

•   Kopírovanie a roznásobenie kriviek 

•   Plná podpora textu 

 

Komunikácia 

•   S integrovanou podporou e-mailov môţete rýchlo zdieľať 

svoje nápady s ostatnými 

-   Okamţité zaslanie konštrukčného nápadu e-mailom 

kolegom a zákazníkom  

•   Moţnosť priameho otvárania v iných aplikáciách Creo ako 

napr. Trace Sketch 

 

Jazyková podpora 

•   Angličtina 

Creo Sketch vám pomôţe rýchlo tvoriť konštrukčné alternatívy. 
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Systémové poţiadavky 

•   Microsoft®  Windows®  7 a XP 

 

Viac informácií 

Pre viac informácií navštívte ipmsolutions.sk, alebo nás 

kontaktujte. 

Pomocou Creo Sketch Image môţete vytvoriť detailnú krivkovú 

predlohu. 
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