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Creo
Parametric

Creo
Parametric

 je jedinečný 3D CAD 
parametrický modelár poskytujúci 
široké  spektrum  výkonných  funkcií pre   
zabezpečenie produktivity, kvality
a flexibility v procese vývoja výrobkov, 
od koncepčného návrhu až po samotnú 
výrobu.

Creo Parametric

Kľúčové vlastnosti

?objemové 3D parametrické modelovanie

?tvorba rozsiahlych zostáv

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

tvorba výkresovej dokumentácie,
2D a 3D výkresy

kombinovaná tvorba technických a voľných 
plôch, Warp - deformácia plôch

freestyle modelovanie

tvorba plechových súčiastok

práca s digitálnou postavou človeka

modelovanie a dokumentovanie zvarov

pevnostné a kinematické analýzy

NC obrábanie 2 ½ - osé

tvorba fotorealistických obrázkov, animácií

široká podpora 2D/3D výmenných 
formátov

Užívateľské výhody

?Creo Parametric poskytuje jednoduché
a výkonné riešenie pre tvorbu jedinečných 
výrobkov bez potreby riešiť kompromisy,
v najvyššej kvalite a v najkratšom čase.

?Creo Parametric vytvára ucelené digitálne 
informácie s prepojením na CAD, CAM
a CAE aplikácie, pokrývajúce oblasti
od koncepčného návrhu až po výrobu.

?Vďaka výkonnej a flexibilnej funkčnosti 
zvyšuje produktivitu a efektivitu užívateľov 
a umožňuje konštruovať výrobky podľa 
požiadaviek zákazníkov a nie podľa 
možností a obmedzení softvéru.

?Rozsiahla škálovateľnosť umožňuje 
pohodlné pridávanie nových členov tímu, 
nových modulov a funkčností podľa 
rastúcich potrieb.

Koncepčný
vývoj

Kvalita a robustnosť

Užívateľské
skúsenosti

Variantnosť
konštrukcie

Vyššia hodnota v rannom štádiu vývojového cyklu

„Cielené“ softvérové produkty vysokej kvality

Zvýšenie
výkonnosti
pre každého

Prelomové
technológie

konfigurácie
produktu

Čo je to Creo?
Creo 
výrobku.  Základom Creo riešení je poskytovanie vyššej pre užívateľa.

je škálovateľná sada interoperabilných, integrovaných aplikácií správnej veľkosti, zahŕňajúcich celé spektrum vývoja 
hodnoty 

http://www.ipmsolutions.sk/showdoc.do?docid=2143
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Creo View
MCAD/ECAD

Creo
Illustrate

Creo Layout

Creo View
MCAD/ECAD

Creo
Illustrate

Creo Layout

Creo View je univerzálny prehliadač  
súborov, ktorý zobrazuje MCAD/ECAD 
modely, zostavy, výkresy, obrázky, schémy 
a dokumenty každému a tým umožňuje 
komplexnú integráciu a vizuálnu spoluprácu 
bez nutnosti používať natívne aplikácie.

Kľúčové vlastnosti

?komplexné zobrazovanie, filtrovanie
a  kontrola MCAD/ECAD dát

?tvorba poznámok, rezov, vyhľadávanie

?vytváranie interaktívnych animácií

?podpora viac ako 180 formátov súborov

?analýza návrhov na interferencie 
komponentov, kontakty a vôle

?integrácia s PLM Windchill

Užívateľské výhody

?
jednoduchým a rýchlym zdieľaním 
vizuálnych informácií.

?Jednotné prostredie umožňuje rýchlu
a efektívnu vizualizáciu heterogénnych dát, 
obrázkov, návrhov a dokumentov.

?Vďaka rozsiahlej funkčnosti je možné 
dosiahnuť väčšiu prepojiteľnosť ľudí 
a procesov zapojených do vývoja výrobku.

Creo View pomáha zvýšiť produktivitu 

Creo Layout je 2D CAD aplikácia, ktorá 
umožňuje využiť to najlepšie z 2D a 3D 
svetov. V procese návrhu konštruktér rýchlo 
vytvorí detailný návrh konceptu v 2D
a potom využije 2D dáta v 3D konštrukcii.

Kľúčové vlastnosti

?

?podpora pre import 2D/3D CAD formátov 
ako aj rastrových obrázkov a prirezov 
súčiastok a zostáv z Creo Parametric

?riadenie návrhu pomocou uzlov a skupín, 
jednoduchý výber a editácia

?generovanie štandardných 2D výkresov

?integrácia do Creo Parametric 

sada nástrojov pre 2D skicovanie

3D zostáv

Užívateľské výhody

?
a riadenie 2D konceptu (geometrie).

?Znižuje čas konštruovania opakovaným 
použitím existujúcich 2D a 3D návrhov.

?Využíva vytvorené 2D návrhy ako 
podklad pre tvorbu 3D modelov a zostáv.

Creo Layout umožňuje vytvorenie

Kľúčové vlastnosti

?využitie rôznych CAD formátov pre tvorbu 
ilustrácie špecifickej pre koncový produkt

?vytváranie 3D animácií - vizuálneho popisu 
komplexných servisných postupov

?ilustrovanie dynamických rezov pre 
zobrazenie vzájomných vzťahov súčiastok 
vo vnútri zložitých zostáv

?prezentácia postupov krok za krokom

Užívateľské výhody

?
sprostredkovanie komplexných informácií 
vytvorením 3D animácií.

?Znižuje náklady na preklady náhradou 
textu za ilustrácie, 3D animácie, atď.

?Zvyšuje produktivitu ilustrátora 
automatickou aktualizáciou ilustrácií.

?Automatizuje generovanie zoznamu 
súčiastok priamo z CAD metadát.

Creo Illustrate umožňuje prehľadné 

Creo Illustrate asociatívne spája CAD 
dáta s 3D ilustráciami a tak vytvára 
špecifické grafické informácie, používané 
pri tvorbe dokumentácie pre prevádzku, 
servis a údržbu výrobkov.

http://www.ipmsolutions.sk/showdoc.do?docid=2407
http://www.ipmsolutions.sk/showdoc.do?docid=2449
http://www.ipmsolutions.sk/showdoc.do?docid=2435
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Creo Schematics je kompletný, 2D CAD 
softvér pre tvorbu dokumentácie 
elektrických a mechanických systémov, 
ktorý automatizuje prenos 2D schém do 
Creo aplikácií pre 3D návrh káblov
a potrubí.

Kľúčové vlastnosti

?podpora rôznych typov schém (HVAC,
kábeláž, hydraulika, pneumatika, atď.)

?možnosť importu a exportu dát vo formáte 
CSV, CGM, DWG, DXF, XML

?intuitívne užívateľské prostredie

?podpora pre správu dát prostredníctvom 
Windchill PDMLink a ProjectLink

Užívateľské výhody

?
konštrukčné nástroje pre jednoduché
a rýchle navrhovanie 2D schém.

?Umožňuje skrátenie času pri automatizácii 
trasovania 3D návrhov z 2D schém.

?Zvyšuje kvalitu výrobkov priamym prenosom 
2D dát do 3D návrhov
v integrovanom prostredí 
s Creo Parametric.

Creo Schematics poskytuje bohaté 

Creo Sketch je 2D aplikácia, umožňujúca 
rýchlo nakresliť alebo naskicovať svoje 
myšlienky, pridať farby alebo iné špeciálne 
efekty do skice a rýchlo zmeniť skicu na 
výstup s prvkami umeleckého diela.

Kľúčové vlastnosti

?v

?

?

?

oľné a flexibilné ceruzky, značkovače
a spreje, pokročilé efekty štetcov

plná podpora tabletov

tvorba čiar, oblúkov, kruhov, obdĺžnikov
a spojitých kriviek

import a export bežných formátov
vrátane TIFF, BMP, JPG, a PNG

Užívateľské výhody

?
prezentovanie myšlienok prostredníctvom 
zdieľaných digitálnych skíc.

?Zrýchľuje pretvorenie myšlienok do skice.

?Nahrádza tradičné ručne kreslené náčrtky 
pri tvorbe koncepčných návrhov.

?Jednoducho zachytáva a zdieľa 2D návrhy 
pre ich priame využitie v iných
Creo aplikáciách.

Creo Sketch umožňuje efektívne 

Creo Simulate umožňuje analyzovať 
pevnostné a tepelné vlastnosti výrobku vo 
fáze 3D modelu prv, než sa urobí prvý 
fyzický prototyp a to všetko bez nutnej 
podpory FEA špecialistov.

Kľúčové vlastnosti

?riešenie štandardných typov CAE analýz, 
vrátane statickej lineárnej, modálnej, 
analýzy vzperu, kontaktu a rovnovážneho 
tepelného stavu

?podpora výstupov pre dalšie spracovanie 
v systéme NASTRAN, ANSYS

?možnosť rozšírenia o pokročilé
3D simulácie a nelineárne analýzy

Užívateľské výhody

?
výrobku pre konštrukciu a zlepšuje procesy 
verifikácie a validácie.

?Elimináciou fyzických prototypov zvyšuje 
kvalitu výrobkov za nižšiu cenu.

?Priamym použitím geometrie modelu 
umožňuje získanie reálnych údajov.

?Jednotným prostredím pre konštrukciu
a simulácie šetrí čas a eliminuje chyby.

Creo Simulate poskytuje včasné informácie o 

Creo
Schematics

Creo
Schematics

Creo
Simulate

Creo
Simulate

Creo Sketch

Creo Sketch

http://www.ipmsolutions.sk/showdoc.do?docid=2421
http://www.ipmsolutions.sk/showdoc.do?docid=2463
http://www.ipmsolutions.sk/showdoc.do?docid=2391
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Creo Option
Modeler
Creo Options
Modeler

Creo Option
Modeler

Kľúčové vlastnosti

?vytvorenie architektúry modulárneho 
výrobku

?definovanie prepojenia a prizostavenia 
pre jednotlivé moduly výrobku

?rýchle vytváranie a overovanie 
akéhokoľvek výrobku definovaného 
užívateľom 

?vizualizácia  architektúry modulárneho 
výrobku, modelov, kusovníkov, atď.
 z Creo a Windchill aplikácií

?použitie prístupu zhora-nadol, alebo 
zdola-nahor  pre vytvorenie architektúry 
modulárneho výrobku

?pridanie, zmena, alebo odobratie modulov 
výrobku

Užívateľské výhody

?Zrýchlenie vytvárania a overovania 
modulárnych výrobkov.

?Zníženie chýb a prípadných opráv priamym 
využitím modelov, kusovníkov
a obchodnej logiky.

?Automatizácia tvorby akéhokoľvek výrobku 
s využitím spoločnej architektúry
a modulov výrobku.

?Kvalitnejšia komunikácia vďaka včasnému 
zdieľaniu 3D návrhov výrobku.

?Zrýchlenie tvorby zostáv prostredníctvom 
definovania pripojení a ich vlastností.

Creo Options Modeler je prvá 
aplikácia predstavujúca AnyBOM 
Assembly technológiu. V kombinácii
s Windchill technológiou umožňuje 
vytvárať a overovať 3D reprezentácie  
konfigurácií výrobkov, definovaných   
na základe individuálnych kusovníkov
a modulov.

Creo Direct

Creo Direct

Creo Direct poskytuje vďaka priamemu 
modelovaniu najväčšiu flexibilitu pri  
vytváraní, modifikácii a editácii 3D 
geometrie, bez ohľadu na to, či ide 
o vytváranie koncepčného návrhu, 
úpravu existujúcej geometrie, alebo 
zjednodušenie modelu pre následné 
spracovanie.

Kľúčové vlastnosti

?
- explicitnej 3D geometrie

?výkonný a jednoduchý skicár

?jednoduchá editácia 3D modelov pri zmene 
geometrie v modeloch a zostavách ako je 
posunutie, pripojenie, odstránenie

?rýchle zapracovanie neskorých zmien

?rýchla práca pri tvorbe 3D zostáv

?podpora importu a modifikácie dát 
z výmenných formátov typu STEP, IGES, 
ako aj z iných CAD systémov

?bezproblémová prenositeľnosť dát do 
iných Creo aplikácií

rýchla a flexibilná tvorba priamej 

Užívateľské výhody

?Creo Direct predstavuje výkonný nástroj 
pre jednoduché a intuitívne priame 
modelovanie.

?Vďaka rýchlejšiemu a flexibilnejšiemu 
modelovaniu súčiastok a zostáv zvyšuje 
individuálnu výkonnosť a produktivitu 
užívateľov.

?Umožňuje rýchlejšiu tvorbu viacerých 
variánt výrobku.

?Vďaka efektívnejšej práci v multi-CAD 
prostredí je možné do návrhov ľahko 
začleniť a editovať dáta z iných CAD 
systémov.

?Creo Direct zjednodušuje tvorbu podkladov 
pre prostredie CAM a CAE.

?Zefektívňuje a zrýchľuje celkový proces 
vývoja výrobku.

http://www.ipmsolutions.sk/showdoc.do?docid=4129
http://www.ipmsolutions.sk/showdoc.do?docid=2183


Creo - sada integrovaných CAD/CAM/CAE aplikácií pre návrh výrobkov 

Creo uvoľňuje potenciál vo 
výrobných podnikoch, 
akceleruje tvorivosť, tímovú 
spoluprácu, efektivitu
a v neposlednom rade 
umožňuje realizovať hodnotu.

Creo pomáha výrobným 
podnikom rýchlejšie inovovať 
výrobky a lepšie obstáť
v silnej konkurencii.

Creo umožňuje každému v podniku zapojiť sa 
do vývojového procesu, zvyšuje efektivitu 
práce ľudí a pomáha jednoducho zdieľať dáta 
o výrobku a to ako interne tak aj externe.

Návrh
koncepcie

Dizajnér Konštruktér Analytik Tvorca
konfigurácií

Konštruktér
náradia

Manažér
výrobku

Creo umožňuje účasť na vývojovom procese každému z podniku

AnyMode
TMModeling

AnyRole
TMApps

AnyBOM
TMAssembly

AnyData
TMAdoption

Creo - štyri prevratné technológie 

Ponúka používateľovi širokú 
škálu nástrojov a možnosť 
výberu presne toho 
softvérového nástroja,
s tou funkcionalitou, 
ktorú potrebuje
v danom čase.

Umožňuje užívateľom 
zapracovať do konštrukcie 
dáta z ľubovoľného CAD 
systému (multi-CAD)
a tak zvýšiť efektivitu
svojej práce.

Poskytuje podnikom
multi-konštrukčnú platformu, 
ktorá umožňuje užívateľom 
tvoriť návrhy v 2D, 
modelovať v 3D explicitne 
alebo parametricky.

Poskytuje tímom pri práci
s variantami výrobku vysokú 
výkonnosť pri tvorbe, overení 
a opätovnom použítí 
konštrukčných dát.

Životný cyklus vývoja výrobku

Creo obsahuje štyri prevratné línie (technológie), ktoré riešia pretrvávajúce problémy pri opakovanom používaní existujúcich 
dát, tímovej práci, variantnosti výrobku a práci s heterogénnymi dátami (z rôznych CAD).
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IPM SOLUTIONS, s.r.o. - Kamenná 11, 080 01 Prešov-Šalgovík, Slovak Republic, tel.: +421 /51/ 772 21 33, fax: +421 /51/ 773 21 41

POBOCKY:

BRATISLAVA - Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava, tel.: +421 /2/ 444 583 61, fax: +421 /2/ 444 583 67

ŽILINA - A. Kmeťa 9, 010 01 Žilina, tel.: +421 /41/ 507 47 11, fax: +421 /41/ 507 47 22

PREŠOV - Kúpeľná 1/A, 080 01 Prešov, tel.: +421 /51/ 772 21 33, fax: +421 /51/ 772 21 41


