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Multi-CAD Ortamında Çalışmanın Zorluklarının Ele Alınmasına Yönelik Bir 

Yaklaşım

Unite Technology ile bütünleşik yapıda olan Creo, Multi-CAD ortamlarında 

üretkenliği artırmak için kullanıcılara üstün yetenekler sağlar. Kullanıcıların 

CAD sistemlerini güçlendirmesine ve sistemleri genelinde daha etkili iş birliği 

yapmalarına izin vererek tasarım ekiplerinin ürün kalitesini, tercih edilebilirliğini 

ve zamanında teslim edilebilirliğini geliştirmesine imkan tanır ve verimlilik 

anlamında deneyim kazanmasını sağlar.

Günümüzün multi-CAD tasarım 

ortamında birden fazla CAD 

sistemi ile verimli bir şekilde 

çalışmak, önemli bir zorluk haline 

gelmektedir. Unite Technology ile 

kullanıcıların Creo harici dosyaları 

içeri aktarmalarına ve dosyayı 

açmalarına, verilerin Creo harici 

formatlarda kaydedilmesine ve 

CAD platformlarında tasarım 

amaçlı oluşturulmasına ve 

korunmasına olanak sağlayarak 

bu zorlukları giderir.

Creo harici dosyaları Creo’ya aktarın.

CAD sistemlerini güçlendirmeyi isteyen 

kuruluşlar, kullanıcı kabulü, eğitim ve veri 

taşıma maliyeti gibi birtakım zorluklarla 

karşı karşıya kalabilir. Creo, ürün geliştirme 

şirketlerine kullanımı kolay bir ürün ve 

zengin öğrenme deneyimi sunmaktadır. 

Bu sayede kuruluşlar, maliyetli veri taşıma 

zorluklarını Unite Technology ile beraber 

etkin bir şekilde çözebilir.

Kullanıcılar artık tüm montajın aksine 

yalnızca ihtiyaç duyulan parçaları ve üst 

montajları dönüştürebilirler. Bu sayede, 

veri taşımada harcanan zaman ve emek 

miktarı büyük ölçüde azalır.

Çalışmalarınızı Güçlendirin

Birlikte Uyumlu Bir Şekilde Çalışın

Firmalar için, erken ve sıklıkla CAD 

platformlarında partner ile iş birliği 

gerçekleştirmenin birtakım zorlukları vardır.



El ile gerçekleştirilen çabalar, tasarım 

sürecinde birçoğundan büyük ölçüde 

taviz vermeye zorlar. Unite Technology ile 

kuruluşların bu zorluğun üstesinden 

kolayca gelmesini sağlayarak 

kullanıcıların diğer ortaklar, tedarikçiler 

veya geliştirici partnerleri ile daha verimli 

çalışmasına olanak tanır.

Temel Faydalar

Kolayca tek bir CAD sistemini güçlendirin

• Eski verileri yeniden kullanın

• Verileri "gerektiği zaman, gerektiğinde" 

dönüştürün

• Sadece ihtiyacınız olan parçaları 

dönüştürün

• CAD platformlarının sayısını ve buna 

bağlı yazılım lisansları, destek ve eğitim 

maliyetlerini azaltın

• Mühendislik verimliliğini ve IT verimliliğini 

artırın

• "Her yerde tasarlayın, her yerde 

geliştirin" stratejisini etkinleştirin

Çoklu CAD ortamında verimli bir şekilde iş 

birliği yapın

• Daha yüksek eşzamanlı mühendislik 

seviyelerini etkinleştirin

• Tasarım süreci boyunca Creo harici 

verileri kolayca dahil edin

• Creo harici verilere yapılan 

değişiklikleri kolayca yönetin

• Creo ve Creo harici veriler arasında 

kurulan tasarım amacını koruyun

• Geç evre tasarım değişikliklerinin 

sayısını ve etkisini azaltın

• Verilerin yeniden kullanımı ve paylaşımını 

teşvik edin

• Zamanında ürün teslimini destekleyin

• Tasarım süreci boyunca tutarlılık ve 

bütünlük sağlandığından emin olun.

• Neutral formatlar oluşturma ve yönetme 

ihtiyacını azaltın

• En yaygın 3D CAD formatları arasında 

bilgi alışverişi gerçekleştirin.
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Creo harici dosyalarla tasarım amaçları 

yaratın ve koruyun

Partnerleriniz ile daha kolay alışveriş 

yapmak için tasarımları CATIA, NX veya 

SolidWorks formatlarında kaydedin.

Yetenekler ve Özellikler

Import Edin

Unite Technology ile kullanıcılar, 

Autodesk, CATIA, Siemens NX, 

SolidEdge ve SolidWorks gibi diğer CAD 

sistemlerinden gelen verileri (tam liste 

için aşağıdaki tabloya bakınız) Creo

verilerine dönüştürebilir.

Dosyaları Açın

Diğer CAD sistemleri farklı uzantılara 

ait dosyaları içe aktarmanıza izin 

verirken, yalnızca Unite Technology

açık özellikleri kullanıcılara herhangi 

bir dönüştürme çabası olmaksızın 

farklı uzantılara ait verilerle çalışma 

olanağı verir. Kullanıcılar ek iş 

nesneleri oluşturmadan CATIA, 

Siemens NX ve SolidWorks verilerini 

tasarımlarına doğrudan dahil edebilir.
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Güncel Tutun

Tasarımlar üzerinde işbirliği 

yaptığınızda, değişiklikler işlemin 

kaçınılmaz bir parçasıdır. Creo

Collaboration Extensions, içe 

aktarılan veya açılan verideki 

değişikliklerin sorunsuz bir şekilde 

yapılmasını sağlar.

Dosyaları Kaydedin

Creo Collaboration Extensions 

ile, tasarımcılar Creo modellerini, 

bu yazılım sistemlerinden lisans 

alınmadan en yaygın CAD 

formatlarında (CATIA, Siemens 

NX ve SolidWorks dahil) 

değiştirebilirler.



Dil Desteği 

İngilizce,Fransızca,Almanca,İtalyanca,

Korece,Japonca,İspanyolca ve 

Çince(Basitleştirilmiş ve 

Geleneksel),Japonca,Korece ve 

Rusça

Daha fazla bilgi için;

PTC.com/product/creo web sitesini 

ziyaret edin ya da yerel satış 

yöneticinizle iletişime geçin.
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Creo, ürün yeniliğini hızlandırarak, 

tasarımınızı en iyi şekilde kullanarak ve 

varsayımları gerçeklerle değiştirerek daha 

iyi ürünleri daha hızlı oluşturmanıza 

yardımcı olan bir 3D CAD çözümüdür. 

Ürün tasarımının ilk aşamalarından Creo ile 

akıllı, bağlı bir ürüne gidin. Herkesin 

tasarımınızı görselleştirmesine izin vermek 

için artırılmış gerçeklik ekleyin. Endüstriyel 

IoT'nin hızlı değişen dünyasında, başka 

hiçbir şirket sizi PTC kadar hızlı ve etkili bir 

şekilde önemli değerlere ulaştıramaz.

Güncel Platform desteği ve Sistem 

Gereksinimleri için lütfen PTC Destek 

Sayfasını ziyaret edin.

Creo’nun Avantajları

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

