
CREO
DESIGN 
ESSENTIALS

k o n s t r u i r a n j e ,  k o t  m o r a  b i t i

V PAKETU 3D CAD SI ZASLUŽITE VEČ IN CREO DESIGN ESSENTIALS VAM TO ZAGOTAVLJA. 
DOBRODOŠLI V NOVEM INDUSTRIJSKEM STANDARDU S POVEČANIM ŠTEVILOM 
ZMOGLJIVOSTI. S CREO DESIGN ESSENTIALS BOSTE OSTALI KORAK PRED KONKURENCO, SAJ 
BOSTE DO INOVATIVNEJŠIH IZDELKOV PRIŠLI HITREJE IN Z NIŽJIMI STROŠKI. IZDELKE 
PRIHODNOSTI S CREO DESIGN ESSENTIALS KONSTRUIRAJTE DANES.



NAJBOLJ ROBUSTNA 
ZBIRKA ZMOGLJIVOSTI

Izkoristite, vse kar ponuja paket premium funkcional-
nosti po light ceni 

in stopite en korak pred konkurenco. 

NAJBOLJ 
ROBUSTNA 
ZBIRKA 3D CAD 
ZMOGLJIVOSTI...
CREO POSPEŠUJE INOVATIVNOST, OMOGOČA PONOVNO UPORABO IDEJNIH 
ZASNOV IN ZAMENJUJE DOMNEVE Z DEJSTVI. S CREO LAHKO HITREJE 
USTVARITE BOLJŠE IZDELKE. 

IZKUSITE KONSTRUIRANJE, KOT MORA BITI.



3D PART AND ASSEMBLY DESIGN

Konstruiranje 3D kosov in sestavov
� Izdelava natančne geometrije, ne glede na kompleksnost modela.
� Enostavna uporaba gradnikov, kot so zaokrožitve, posnetja, izvrtine ipd.
� Izdelava konstrukcijskih različic z uporabo družinskih tabel.
� Hitrejše in enostavnejše sestavljanje modelov v sklope.
� Enostavna izdelava kosovnice in eksplozijskih pogledov.

AUTOMATIC 2D DRAWING CREATION

Samodejna izdelava in posodabljanje 
tehnične dokumentacije

� Izdelava 2D in 3D risb v skladu z mednarodnimi standardi (ASME, ISO, JIS, ...).
� Samodejna izdelava risb z uporabo predlog.
� Samodejna izdelava asociativne kosovnice z oznakami pozicij.

MULTI-CAD COLLABORATION

Izmenjava podatkov z drugimi CAD sistemi
� Podpora standardnim formatom, kot so STEP, IGES, DXF, STL, DWG ipd.
� Pretvorba datotek drugih modelirnih programov, kot so Catia®, Siemens® NXTM, 

SolidWorks®, Autodesk Inventor® in Solid Edge® v Creo formate.
� Neposredno vključevanje drugih CAD formatov v proces konstruiranja brez 

potrebe po predhodni izdelavi dodatnih objektov in datotek.
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PARAMETRIC SURFACING

Parametrično modeliranje površin 
� Modeliranje kompleksnih površin z uporabo gradnikov Sweep, Boundary blend, 

Fill, Blend in drugih namenskih gradnikov.
� Urejanje površinske geometrije z uporabo gradnikov Extend, Offset, Merge, 

Wrap ipd.
� Orodja za analizo ukrivljenosti površin omogočajo izdelavo kvalitetnih C2 

konstruiranih površin.

ASSEMBLY MANAGEMENT & PERFORMANCE

Orodja za upravljanje z velikimi sestavi
� Hitro nalaganje velikih sestavov z uporabo poenostavljenih prikazov.
� Enostavna in sprotna izdelava poenostavljenih prikazov.
� Edinstveno orodje ShrinkwrapTM, ki omogoča izdelavo grafično in pomnilniško 

nezahtevnih, a natančnih modelov, primernih za izmenjavo.

FREESTYLE SURFACING

Prosto modeliranje površin 
� Hitra in enostavna izdelava površinskih modelov prostih oblik z manipulacijo 

osnovnih geometrijskih teles.
� Večstopenjsko modeliranje, ki omogoča boljši nadzor nad površinami in 

natančnejše spremembe, ki vplivajo na celotno obliko modela.
� Parametrično vodenje proste geometrije s prilagajanjem obstoječim krivuljam 

ali nadzorom tangentnosti robov.

WELD DESIGN

Konstruiranje 3D zvarov
� Izdelava različnih vrst zvarov, ki se parametrično in asociativno spreminjajo 

z referenčno geometrijo.
� Enostavna izdelava dokumentacije zvarov.
� Integrirana orodja za merjenje.

FLEXIBLE MODELING

Direktno (fleksibilno) modeliranje
� Spreminjanje Creo modelov ne glede na obliko in zgradbo modela.
� Spreminjanje modelov, ki izvirajo iz drugih CAD programov ali datotečnih 

formatov.
� Prepoznavanje gradnikov, kot so zaokrožitve, posnetja, vzorci in simetrija na 

uvoženi geometriji.
� Izdelava, obnova konstrukcijskega namena ali transformacija geometrije 

modela v gradnike, kot so stena, zaokrožitev, posnetje ipd.



MECHANISM DESIGN

Konstruiranje mehanizmov
� Izdelava mehanskih povezav.
� Izdelava kinematičnega gibanja modela.
� Zaznavanje in preprečevanje prekrivanja z določanjem območja gibanja modela.

PLASTIC PART DESIGN

Konstruiranje plastičnih kosov
� Celovita orodja za analize nagibov, 3D debeline sten in drugih lastnosti.
� Simulacija polnjenja kavitete.
� Integrirana orodja za merjenje.

SHEET METAL DESIGN

Konstruiranje izdelkov iz pločevine
� Enostavna uporaba gradnikov, kot so stene, upogibi, prebite stene, preboji, 

prirobnice, lokalni vleki in sprostitve.
� Samodejna izdelava razvitega stanja.
� Dinamičen in sočasen prikaz oblikovanega in razvitega modela iz pločevine.
� Preprosta pretvorba prostorskih modelov in površin v modele iz pločevine.
� Enostavna definicija konstrukcijskih parametrov pločevine.

ADDITIVE MANUFACTURING

3D tisk
� Izdelava parametrično vodenih mrežnih struktur.
� Neposredna povezava s 3D tiskalniki Stratasys in 3D Systems.
� Spremljanje, ocenjevanje in upravljanje z opravili 3D tiskanja.



PIPING & CABLING DESIGN

Konstruiranje cevnih in električnih napeljav
� Avtomatizirana izdelava in optimizacija napeljav z enostavno vizualizacijo in 

možnostjo urejanja z vlečenjem.
� Prilagodljiva knjižnica standardnih priključkov veznih elementov.
� Samodejna izdelava podporne dokumentacije, vključno z izometričnimi risbami, 

tabelami upogibov, načrti, pripradajočimi dolžinami žic in kablov ter kosovnico.

RENDERING BY LUXION KEYSHOT

Izdelava fotorealističnih slik (Keyshot)
� Progresivna osvetlitev s prilagodljivim vzorčenjem različnih materialov.
� Okrepljena osvetlitev s podporo HDRI.
� Standardna knjižnica s preko 200 

materiali.

ADVANCED FRAMEWORK DESIGN

Napredno konstruiranje profilnih konstrukcij
� Uporabniški vmesnik za izdelavo profilnih konstrukcij z avtomatiziranim 

umeščanjem profilov in izdelavo geometrije konstrukcij (povezave, kolena, ...).
� Celovite in prilagodljive knjižnice profilov, spojev in opreme.
� Izdelava 2D dokumentacije za varjenje in enostaven dostop do informacij o 

modelu, kot so masne lastnosti, zračnost, prekrivanje in stroški.

...ODSLEJ VKLJUČUJE     
ŠE MNOGO VEČ



FASTENER DESIGN

Avtomatična izdelava vijačnih zvez
� Hitra in avtomatizirana izdelava vijačnih zvez neposredno v sestavu.
� Možnost izbire reference postavitve na točki, osi ali izvrtini.
� Možnost naknadnega urejanja, brisanja, ponovnega sestavljanja in vzorčenja 

vijačne zveze.

DESIGN EXPLORATION

Preučevanje oblikovnih zasnov
� Hitro ustvarjanje in preučevanje oblikovnih zasnov brez vpliva na izvorno zasnovo.
� Hkraten razvoj različnih idej in možnost presoje različnih možnosti pred 

sprejemom končne različice.
� Zmanjševanje podvojenih podatkov in čiščenja sej ob nalaganju različic.

AUGMENTED REALITY

Obogatena resničnost
� Popeljite svojo idejo od zgodnjih stopenj razvoja do pametnega,          

povezanega izdelka.

� S pomočjo obogatene resničnosti (AR) deležnikom predstavite svoje zamisli v 
privlačni, interaktivni obliki.

� Shramba v oblaku za izdelane predstavitve (omejeno število).

CORE SIMULATION CAPABILITIES

Zmogljive simulacije in analize
� Izboljšava izdelkov s statičnimi strukturnimi analizami.

� Analiza komponent in sestavov. 

� Enostavna uporaba različnih elementov, kot so nosilci, vzmeti, lupine in mase.

HUMAN FACTORS DESIGN

Osnovne in napredne ergonomske analize 
� Samodejna in ročna postavitev modela človeka v različne naravne položaje za 

preprečevanje ergonomskih neskladij in nižanje stroškov prototipiranja.
� Enostavno upravljanje z modeli.
� Vizualizacija človeškega dosega in pogleda.



DVE DODATNI LICENCI ZA DOMAČO UPORABO 

� Enostavno nadaljujte delo s Creo na domačem računalniku.

� Poleg osnovne licence boste lahko izven delovnega mesta kjerkoli in 
kadarkoli hkrati uporabljali kar dve dodatni licenci.

CELOVITA TEHNIČNA PODPORA
� Dežurni tehnični strokovnjaki, ki so na voljo vsak delovnik.

� Vsebinska in tehnična pomoč za nemoteno delo in optimalen izkoristek programske opreme.

IZOBRAŽEVANJE
� Dostop do 140 ur tečajev na portalu PTC e-Learning Library, s katerimi lahko nadgradite svoje znanje.

NOVOSTI IN IZBOLJŠAVE 
� Vse najnovejše verzije programske opreme in izboljšave, 

ki povečujejo produktivnost.

SLOVENSKI STROJNIŠKI PAKET
� Programski dodatek, ki smo ga v Audaxu razvili na 

podlagi izkušenj z uporabniki programske opreme Creo.

� Obsežna knjižnica strojnih elementov standardov DIN in 
ISO ter koristni pripomočki za napredno konstruiranje in 
učinkovitejše delo v okolju Creo.

� Vstopna točka za dostop do tehnične podpore in 
zanimivih vsebin, kot so uporabniški nasveti in novice iz 
sveta strojništva.
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OBIŠČITE TI.AUDAX.SI ZA VEČ INFORMACIJ  >>>

VEČ KOT 3D CAD 
Z NAJEMOM LICENCE CREO DESIGN ESSENTIALS NE DOBITE LE ZMOGLJIVOSTI, 
KI SO VKLJUČENE V POSAMEZNEM PAKETU, AMPAK ŠE MNOGO VEČ.
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