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FOLHA DE DADOS

A Creo Product Insight Extension permite aproveitar os 
benefícios oferecidos pela IoT e substituir suposições por fatos. 
É o poder da conexão. Você pode coletar dados de produtos 
do mundo real, seja em uma bancada de deste ou no campo, 
e adicioná-los ao seu modelo de CAD. O resultado? Você pode 
então usar, refinar e analisar essas informações para tomar 
decisões de design melhores e mais inteligentes. E também 
chegar ao mercado mais rápido.

Com a Creo Product Insight Extension, você pode 
criar sensores digitais como parte integral do seu 
modelo CAD. Em seguida, é possível conectá-los, via 
ThingWorx da PTC, aos dados de sensores físicos. 
Agora você tem acesso a dados de utilização e 
desempenho reais diretamente em seu modelo 
CAD. Como o seu produto está se saindo? Com a 
Creo Product Insight, você ficará sabendo.

Principais benefícios

• Valide requisitos de design substituindo suposições 
por dados do mundo real

• Diminua a dependência de protótipos físicos

• Certifique-se de que os designs de produtos novos 
forneçam os fluxos de dados necessários

• Analise e aplique com mais eficiência fluxos 
distintos de dados de desempenho provenientes 
de protótipos instrumentados, equipamentos de 
teste e produtos implantados em campo

• Identifique oportunidades de negócios para novos 
produtos, recursos ou extensões de serviços

• Melhore a qualidade de produtos atuais e da 
próxima geração identificando e corrigindo falhas 
no design

Creo® Product Insight Extension
Substitua suposições por fatos

Analisando dados de produtos com a Creo Product Insight 
Extension.

Recursos

• Crie sensores digitais no modelo CAD e conecte-os 
a fluxos de dados de produtos físicos 

• Otimize a colocação e a utilização de sensores para 
capturar dados críticos

• Integração com a ThingWorx, a plataforma de IoT 
industrial líder mundial

• Crie sensores virtuais que produzem novos dados 
calculados a partir de entradas de produtos do 
mundo real
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Suporte a plataformas e requisitos de sistema

Visite a página de suporte da PTC para conhecer o 
suporte a plataformas e os requisitos de sistema 
mais recentes.

Para obter mais informações, visite  
PTC.Com/product/Creo ou entre em contato com 
seu representante de vendas local. 

Suporte a idiomas 

Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, japonês, 
chinês (simplificado e tradicional), coreano e russo.
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