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CREO TASARIM PAKETLERİ :

ÜRÜNLERİNİZ DAHA İYİ HALE GETİRİLDİ
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• Bugünden oyunun kurallarını değiştiren artırılmış gerçeklik, geometrik ölçülendirme

 ve toleranslama, gerçek zamanlı simülasyon gibi geleceğin teknolojileri.

• Siber saldırıları önlemek için en yeni güvenlik özellikleri.

Evet, belki dördüncüsü mazeret değil ama genellikle bu sonuç ilk üçüne eşlik eder. 

Ürün geliştirme ortamları teknolojinin de gelişmesiyle hızla değişiyor. 

PTC Creo size, en hassas dijital modelleri en iyi kalite ile hızlı bir şekilde 

oluşturmanıza imkân sağlayan bir yazılımdır. Güncel versiyon özellikleri ile;

• Kullanımı kolay ve işinizi kolaylaştıran güncellenmiş arayüzler.

• Hâlâ çalışıyor, neden değiştireyim?

• Çok meşgulüz.

• Bütçeyi aşacaksınız.

• Hayır.

GÜNCEL OLMAYAN YAZILIMLARI KULLANMAK İÇİN
DUYDUĞUNUZ ORTAK MAZERETLER NELERDİR?

YAZILIMINIZ HIZLI DEĞİLSE
ŞİRKETİNİZ REKABETTE 
KAYBOLABİLİR
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Teknoloji hızla ilerlerken bu değişime uyum sağlamak çoğu zaman yorucu ya da 

maliyetli görünebilir, PTC Creo en güncel versiyon ve son teknoloji ilefarklı 

ihtiyaçlara uygun çeşitli CAD paketleriyle kullanma imkanı sunuyor.

PTC Creo, en yeni ve güncel versiyonu ile tüm CAD paketlerinde herkesin ihtiyaç 

duyduğu, profesyonel 3D CAD işlevlerini içeren Creo Parametric araçları 

sunuyor. Ve ayrıca, tüm abonelikler ile birlikte birinci sınıf teknik destek geliyor.

CREO TASARIM PAKETL ERİ TANIT IMI

Takip eden sayfalar işinize en uygun paketi seçmenize 

yardımcı olacaktır. Ürün tasarımında herkes için en yararlı 

özellikleri keşfetmek için okumaya devam edin.

PAKETİNİZ İ SEÇ MENİZE YARDIM EDEL İM
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Kapsamlı paket bilgileri için tıklayın

Endüstri standardı 3D CAD yetenekleri

Artırılmış Gerçeklik Tasarım Görselleştirme

Bütünden Özel Tasarım & Eşzamanlı Mühendislik

Prizmatik & Çok yüzeyli İşleme

PTC Mathcad

Gelişmiş Yüzey & Eklemeli İmalat

GD&T & Tolerans Analizi

DESIGN   

Advanced Plus

DESIGN   

Advanced

DESIGN   

Essentials
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PAKE TİNİ Z İ S EÇ İ N
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https://www.ptc.com/en/products/cad/subscribe


TASARIM YAZILIMINIZ GÜNCEL Mİ?
ŞUANDA KULLANDIĞINIZ CAD YAZILIMI İLE DEĞERLENDİRELİM

* DE=Design Essentials, DA=Design Advanced, DA+=Design Advanced Plus.

Fotogerçekçi geometriler oluşturabiliyor musunuz? 

Tüketici ürünleri tasarlayanlar için, iyi bir aydınlatma 

altında ve doğal ortamında modeli değerlendirme 

tasarımdan ayrı düşünülmemelidir. [Tüm paketlere dahil]

RENDER

Render araçları modelinize gerçekçi malzeme, ışık ve arka plan ekler.

Mümkün olan en iyi kararları verdiğinizden emin misiniz? 

Yazılımınız, tasarım kararlarınızı verirken gerçek zamanlı 

geri bildirim sağlamalı ve sizi daha fazla fikir denemek ve 

daha hızlı yineleme yapmak için özgür bırakmalıdır. 

[Tüm paketlerde ek özellik olarak kullanılabilir] 

ETKİLİ TASARIM REHBERİ

Creo Simulation Live, siz tasarım değişiklikleri yaparken gerçek zamanlı 

geri bildirim sağlar.

 SAYFA 5       <      > ptc.com

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFpa6I9hCZXsqncC38WWsQpRaik5Lx-Y
https://www.youtube.com/watch?v=557dMvKA03c&list=PLzFpa6I9hCZVv1a6Vhb0TKQUDiY6fo8Qt&index=2


Tamamen eklemeli imalat için mi tasarlıyorsunuz? 

Sisteminiz, parametrik olarak çalıştırılan kafes geometrileri 

dahil olmak üzere modellerinizi hazırlamanıza izin 

vermelidir; tepsi yerleşimini optimize edin; ve endüstri lideri 

3D yazıcılarla doğrudan entegre edin.

EKL EMEL İ İMALAT

Creo ile optimize edin, doğrulayın ve yazma kontrolü yapın. 

Polimerler ve metallerle çalışır.

Model tabanlı bir mühendislik ortamını benimsiyor 

musunuz? Uygulama süreci boyunca tasarımlarınızın 

GD&T standartlarına uygun olduğundan emin olmak için 

CAD sisteminizi kullanın; işinizi hızlandırın ve maliyetli 

hataları önleyin. [DA+ paketinde]

GD&T DANIŞ MANI

Creo GD&T Advisor Extension, geometrik boyutlandırma ve 

toleranslandırmanın sıkıcılığını ve hatalarını ortadan kaldırır.

Vidalar, somunlar, cıvatalar, rondelalar, pimler ve 

dübellerle mi çalışıyorsunuz? Ortak bağlantı elemanları 

ve otomatik, akıllı izleme ve yerleştirme kütüphanesi, 

karmaşık modeller oluştururken can sıkıcı hatalardan 

kaçınmanıza yardımcı olabilir. [Tüm paketlere dahil]

BAĞ L ANTI ELEMANL ARI

Creo IFX geniş, özelleştirilebilir bir bağlantı elemanları kütüphanesi içerir.

 SAYFA 6       <      > ptc.com

WEB SAYFASINA GiT

WEB SAYFASINA GiT

https://www.youtube.com/watch?v=viUt19ZnjGg&feature=youtu.be
https://www.ptc.com/en/technologies/cad/additive-manufacturing
https://www.ptc.com/en/technologies/cad/model-based-definition/gd-and-t


Ekipleriniz, karmaşık ürünlerinizi oluşturmak için eş zamanlı 

çalışabiliyor mu? Bütünden parçaya yapılar ve iskelet 

geometriler herkesin diğer çalışanların çalışmalarına 

müdahale etmeden parça ve alt montajlar oluşturup 

düzenlemesini sağlar. [ DA, DA+ paketlerinde ]

G ELİŞMİŞ MONTAJ

Creo Advanced Assembly Extension tüm ekiplerinizin 

güncel kalmasını sağlar.

Tek bir tıklamayla çalışmanızı 3D gerçekçi görüntüsünü 

yaşayabilir misiniz? Artırılmış gerçeklik deneyimlerinin 

oluşturulması ve paylaşılması kolay olmalıdır. 

Ayrıca, istenmeyen izleyicilerin görüntülemesinden 

korunmalıdırlar. [ Tüm paketlerde dahil ]

Harvard Business Review kuruluşunun neden "Her kuruluşun 
artırılmış gerçeklik stratejisine ihtiyacı var" dediğini görün.

ARTIR IL MIŞ GERÇ EKLİK

Hesaplamalarınız tasarımlarınızı veya tasarımlarınız hesaplamalarınızı 

değiştiriyor mu? PTC Mathcad, hesaplamalarınızı izleyen ve ileten gerçek bir 

dijital mühendislik defteri sağlar. Artık kimsenin “Bu sayıyı veya ölçüyü nasıl 

elde ettiniz?” diye merak etmesine gerek yok. [ DA, DA+ paketlerinde ]

MÜHENDİSL İK HESAPLAMA YAZIL IMI

WEB SAYFASINA GiT
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https://www.youtube.com/watch?v=wwmmgAw8ZAE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QHZSQIsuxKk
https://www.informatikplm.com/urunler/ptc-mathcad
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CREO PAKETLERİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

PTC Creo, her segmentten her kullanıcıya düşük maliyetli doğru paket yetenekleri sunar.

Her bir tasarım paketinde neler olduğu hakkında daha fazla bilgi için videoları tıklayın

CREO DESIGN ESSENTIALS 

ÖNE ÇIKANLAR

CREO DESIGN ADVANCED 

ÖNE ÇIKANLAR

CREO DESIGN ADVANCED PLUS 

ÖNE ÇIKANLAR
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https://youtu.be/iZQxYreK5Aw
https://youtu.be/ycHLfnuFfug
https://www.youtube.com/watch?v=zoCykNH0py8&feature=youtu.be
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Creo, tam özellikli profesyonel bir 3D CAD çözümüdür. 

Ürün inovasyonunu artırıp tasarımlarınızın en iyilerini 

yeniden kullanarak ve varsayımları gerçeklerle değiştirerek 

daha iyi ürünleri daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olabilir.
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NEDEN ABONE OLMALI?

Creo Design paketlerinin lisanlarına yıllık abonelik ile sahip 

olabilirsiniz. İhtiyacınız olan teknik desteğe, e-öğrenmeye ve 

hizmetlere tek bir fiyat ile sahip olabilirsiniz. PTC Creo Parametric 

ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir, yenilikçi özellikleri maksimize 

edilmiş 3D parametrik ürün tasarım çözümüdür. 3D ürün tasarım 

kaliteniz artarken, projeyi ortaya çıkarma süreniz kısalır.

CREO PAKETLERİNİ KEŞFEDİN 

PTC veya İnformatik Innovation ile iletişime geçin.

Creo Design paketleri ile en güncel teknolojilere ve birinci sınıf teknik 

desteğe sahip olacaksınız. Ayrıca, istediğiniz zaman yükseltebilirsiniz. 

Değişen ihtiyaçlarınıza en uygun paketi bulmak için;

ptc.com      < 

CREO PAKETiNiZi SEÇiN

https://www.informatikplm.com/urunler



