
Creo'nun her kullanıcısı 

Augmented Reality’nin (AR) 

gücüne sahiptir. Ücretsiz olarak AR 

deneyimleri oluşturun ve yayınlayın 

ve tasarımınızı dünyadaki herhangi 

bir kişiyle anında paylaşın. 

Dünyanın önde gelen AR 

platformumuz olan Vuforia ™ ile 

Creo'yu entegre ettik, bu sayede 

tasarımınızın içerisinde bulunan bir 

ikona tıklayarak bir AR deneyimi 

oluşturabilir ve yayınlayabilirsiniz. 

AR ilgi çekici, sürükleyici ve basittir: 

fiziksel ve dijital dünyaları birbiri ile 

ilişkilendirir. Gerçek veri dosyalarını 

göndermediğinizde ise IP bilgileriniz 

korunur.

Fikirlerinizi başkalarına açıklayabilir, tasarım 

sürecinin başlarında ve birçok prototipe 

ihtiyaç duymadan sorunları veya fırsatları 

keşfedebilirsiniz. Binlerce kilometre 

uzaktaki iş ortaklarınız, modelin içinde 

gezinebilir ve size hızlı ve kolay bir şekilde 

geri bildirim verebilir. Bu sayede, müşteriler 

beklentilerinizin farkında olur.

Kendiniz için AR deneyimini yaşayın. 

Apple Store, Google Play Store veya 

Microsoft App Store'dan ücretsiz olarak 

indirilebilir olan "ThingWorx View" 

uygulamasını indirin ve AR ve ThingWorx

Studio'nun gücünün farkına varın. 

Ne yapabileceğinizi düşünün… 

Belki de ürününüzü tek bir 

tıklamayla, ürünün 3 boyutlu 

gösterimini çağırabileceğiniz bir 
tasarım incelemesi olabilir. 



Creo AR ile Tasarımınızı Paylaşın

AR içeriğinizi kimlerin oluşturabileceği 

ve bunlara erişebileceği konusunda 

daha fazla kontrole ihtiyacınız var mı? 

Creo AR Design Share, Creo 

Parametric'in bir uzantısı olarak, hem 

AR deneyimleriniz üzerinde yönetim 

kontrolü hem de daha fazlasını 

yayınlama yeteneği sunar.

Creo AR Design Share size zaman 

kazandırır, riski azaltır ve daha fazla 

sayıda müşteri, iş ortağı ve iş 

arkadaşınıza tasarımınızı ölçek ve 

bağlam içinde deneyimleme şansı 

verir. Daha hızlı pazara çıkın, müşteri 

heyecanı yaratın ve Creo AR Design 

Share ile daha fazla AR deneyimi 

yayınlayın.

Temel Faydalar

▪ Ürün geliştirme sürecinizi 

kolaylaştırmak,kaliteyi ve yeniliği 

artırmak için AR deneyimlerini hızlı 

bir şekilde tanımlayın, yayınlayın ve 

dağıtımını gerçekleştirin.

▪ Yalnızca seçtiğiniz kişilerin AR 

deneyimine erişebildiğinden emin 

olmak için yazarları, inceleyenleri 

ve deneyimleri kontrol edin.

▪ CAD verilerine erişimi engelleyerek 

IP bilgilerini koruyun.

• AR deneyimi ile satış ve pazarlama 

stratejilerini etkinleştirin

• Daha geniş bir ortak yelpazesiyle çalışın

Yetenekler

• Her deneyim için görüntüleme 

izinlerini yönetin

• Daha fazla sayıda AR deneyimi 

yayınlayın

Creo’nun Avantajları

Creo, ürün yeniliklerini hızlandırarak, 

tasarımlarınızın en iyisini yeniden 

kullanarak ve varsayımları gerçeklerle 

değiştirerek daha iyi ürünler 

geliştirmenize yardımcı olan bir 3D CAD 

çözümüdür. Creo ile beraber, ürün 

tasarımının ilk aşamalarından akıllı ve 

ilişkili ürünler oluşturun. Herkesin 

tasarımınızı görselleştirmesine izin vermek 

için artırılmış gerçeklik ekleyin. Endüstriyel 

IoT'nin hızla değişen dünyasında, başka 

hiçbir firma size PTC kadar hızlı ve etkili 

bir şekilde katma değer sağlayamaz.



Platform Desteği ve Sistem Gereksinimleri

Güncel Platform desteği ve Sistem 

Gereksinimleri için lütfen PTC Destek 
Sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi için,

PTC.com/product/creo

web sitesini ziyaret edin ya 

da yerel satış yöneticinizle 
iletişime geçin.

Dil desteği

İngilizce, Almanca, Fransızca, 

İtalyanca, İspanyolca, Japonca, 

Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), 

Korece,Brezilya Portekizcesi ve Rusça

* Creo AR, Creo 4.0 M040 veya daha 

sonraki bir sürümünü gerektirir.

http://support.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm
https://www.ptc.com/en/products/cad/creo

