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ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK (AR)

Creo 6.0 sizi her zamankinden daha üretken hale getirir ve geleceğin ürünlerini daha 

hızlı bir şekilde geliştirmenize ve tasarlamanıza yardımcı olacak Gelişmiş çekirdek 

modelleme yeteneklerinden, gerçek zamanlı simülasyon ve Arttırılmış Gerçekliği ile 

iş birliğine kadaryeni geliştirmeler ve yeteneklerle donatılmıştır.

Tasarımları nasıl gördüğünüz ve paylaştığınızdan, kurumdaki meslektaşlarınız, müşterileriniz, 

tedarikçileriniz ve paydaşlarınızla güvenli bir şekilde nasıl işbirliği yaptığınıza, tasarımlarınıza istediğiniz 

zaman ve istediğiniz yere erişmenize kadar bütün süreçleri Arttırılmış Gerçeklik ile yönetebilirsiniz. Artık 

her kullanıcı, 10 deneyime kadar yayın yapabilir ve yönetebilir, her bir deneyime kimlerin erişebileceğini 

kontrol edebilir ve eskileri istediklerinde kolayca kaldırabilir. Ayrıca, şimdi HoloLens ile kullanım için 

deneyimler yayınlayabilirsiniz.

>

>

CREO SIMULATION LIVE (CSL)

Creo 6.0, ANSYS destekli Creo Simulation Live ile gerçek zamanlı simülasyon sunar. Creo Simulation 

Live ile beraber tasarımınızda değişiklik yaparken anında geri bildirim sağlayan yapı arka planda 

çalışır. Bu sayede, tasarım kararlarında gerçek zamanlı rehber yardımı alabilirsiniz. Geometriyi 

basitleştirmenize, bir kafes oluşturmanıza veya pencereler arasında hareket etmenize gerek yok. 

Creo Simulation Live, parçalar ve montajlar üzerinde çalışır, yapısal, termal ve model analiz sağlar, 

böylece daha hızlı yinelenebilir, daha fazla seçenek düşünebilir ve daha güvenle tasarlayabilirsiniz.

* Lütfen dikkat: ANSYS destekli ürünler yeniden düzenleme veya yeniden stoklamak için uygun değildir.

>KATMANLI İMALAT

Optimizasyon: Creo 6.0, Topoloji optimizasyonundaki montajları destekler. Üstelik Creo 6.0, sonucu 

daha ayrıntılı sorgulamanızı ve canlandırmanızı sağlayan daha fazla denetime sahip gelişmiş bir 

sonuç penceresi sunar.

Creo 6.0, katmanlı imalat gerçekleştirmek için tasarım yaparken size daha fazla esneklik sağlamak 

için yeni özellikler ekliyor.

Yapım Yönü: Yazdırma süresini ve destek yapılarını en aza indirmek veya tabla kullanımını en üst 

seviyeye çıkarmak ve kafes tasarımınızı geliştirebilmek için yapı yönelimini analiz etme ve geliştirme 

yeteneğine sahipsiniz.

Diğer Kafesler: Standart 2.5 D ve 3D kafeslere ek olarak, jiroskoplar, olasılıksal köpük veya uyumlu 

kafesler gibi formül odaklı kafesler oluşturabilir ve Creo geometrisini kullanarak kendi özel 

kafeslerinizi tanımlayabilirsiniz.
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Creo sizi daha verimli hale getirir

ve işlerinizi daha kolaylaştırır.

Model ağacı iyileştirmeleri - Model ağacında yapılan 

tüm özelleştirmeler otomatik olarak kaydedilir, 

bir sonraki modeli açtığınızda hazır olur.

Dashboard yapısı - Grup işlevlerinin daha anlaşılır 

olabilmesi için geliştirilmiştir ve ayrıca unsur ile ilgili 

yardım bilgilerine doğrudan erişim sağlar.

Volume Sweep, CNC makinesini çalıştırmak için aracın 

takip ettiği eğriyi oluşturmanızı sağlar.

Belirteçler ve kablo bağları eklemek için modern ve 

elverişli hale getirilmiş arayüz içerir.

Mini araç çubuğu, dashboard ortamına gitmeden grafik 

alanı içindeki unsurları yönetebilme imkanı sunar.

Model Tabanlı Tasarım'ın modernleştirilmiş not 

arayüzü, modelinize daha basit ve sezgisel yerleştirme 

olanağı sağlar. Notlar artık ilişkili oldukları geometriyi 

ve bilgileri yorumlayabiliyor.

Creo Design Paketleri, mühendislik ve iş gereksinimlerinizin değişen taleplerini karşılamak için

istediğiniz zaman genişletebileceğiniz ve yükseltebileceğiniz kapsamlı bir 3D yazılımı sunar.

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.


