
Freeform Surfacing

• Design precise curves and surfaces to achieve highly engineered, manufacturable products

• Unique integration between freeform and parametric curves/surfaces

• View dynamic curve and surface analysis

• Intuitive four view user interface provides real-time feedback 

Design Exploration Extension

• Explore design changes safely without risking original designs or committing  
to any change 

• Simultaneously develop different ideas and evaluate all options before making decisions 

• Eliminate manual data duplication and tedious session clean-up for loading and  
reloading different versions 

Collaboration with SolidWorks data

• Supports bidirectional exchange of both parts and assemblies 

• Associative updates allow concurrent design and production work to proceed  
with confidence 

• Native data import and export without requiring a SolidWorks license
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Included in All Packages

Creo Parametric customers now get full access to 140+ hours of Creo 
training content. And through the integrated Learning Connector, engi-
neers and designers can experience an unmatched learning and pro-
ductivity opportunity. The Learning Connector suggests learning topics 
related to the user’s active product design tasks: When a question comes 
up, the user simply needs to open the suggested course and start learn-
ing – without having to leave his/her desk! 

TO LEARN MORE, please contact a Creo product expert today.

Creo Essentials Packages are available in both perpetual and subscription licensing. Many other capabilities 
are available. Please visit PTC.com for more information.

Essentials Packages

Creo® Parametric Essentials Packages
Powerful 3D CAD solutions optimized for your product development tasks

Product design firms and manufacturing companies 
are under constant pressure to develop more products 
in less time, without sacrificing innovation or quality. 

PTC’s 3D product design solution, Creo Parametric,  
provides engineers with the right tools to achieve the 
highest quality designs in the fastest possible time. 
New subscription packages include PTC University 
eLearning content, allowing new users to get up to 
speed faster than ever before.

PTC delivers the most scalable range of 3D CAD prod-
uct development packages on the market today.  Avail-
able exclusively through PTC Value Added Resellers, 
the Essentials Packages are easy to use, competitively 

priced and always upgradeable–to meet the varied 
needs of your specific engineering design tasks and 
business requirements as you grow.

No matter which package you choose, users will be able 
to take advantage of a powerful, intuitive, and compre-
hensive set of 3D CAD capabilities. 

And since it is an integral part of PTC’s Product Develop-
ment System, your 3D CAD solution will seamlessly  
connect to PTC’s other industry-leading solutions, includ-
ing PTC Windchill®  for product data/product lifecycle  
management (PDM/PLM) and PTC Mathcad® for  
engineering calculations.

Superfícies de forma livre

• Desenhe curvas e superfícies precisas para criar produtos manufaturáveis com 
engenharia de alto nível 

• Integração exclusiva entre curvas/superfícies de forma livre e paramétricas 

• Veja análises de curvas e superfícies dinâmicas 

• A interface de usuário intuitiva com quatro vistas fornece feedback em tempo real  

Design Exploration Extension 

• Explore mudanças no design com segurança sem por em risco os designs originais 
nem se comprometer com nenhuma mudança 

• Desenvolva simultaneamente ideias diferentes e avalie todas as oções antes de 
tomar decisões 

• Elimine a duplicação de dados manual e a tediosa limpeza de sessão para carga 
e recarga de versões diferentes

Colaboração com dados do SolidWorks

• Suporte ao intercâmbio bidirecional de peças e montagens 

• As atualizações associativas permitem que as tarefas de design e produção simultâneas 
prossigam com segurança 

• Importação e exportação de dados nativos sem precisar de licenças do SolidWorks
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Incluídos em todos os pacotes

Os clientes do Creo Parametric agora têm acesso total a mais de 140 
horas de conteúdo de treinamento no Creo. E, através do Learning 
Connector integrado, engenheiros e designers podem desfrutar de uma 
oportunidade incomparável de aprendizado e produtividade. O Learning 
Connector sugere tópicos de aprendizado relacionados às tarefas de 
design de produtos ativas do usuário: Quando surge uma pergunta, tudo o 
que o usuário precisa fazer é abrir o curso sugerido e começar a aprender 
– sem precisar sair da mesa de trabalho! 

PARA SABER MAIS, contate um especialista em produtos Creo ainda hoje.

Os Pacotes Creo Essentials estão disponíveis tanto na forma de licenciamento  
perpétuo quanto como assinatura. Muitos outros recursos também estão disponíveis.   
Visite PTC.COM para obter mais informações.

Design de mecanismos

• Crie conexões mecânicas

• Valide o movimento cinemático do seu design

• Estabeleça envelopes de movimento para detectar e evitar interferências

Design de peças plásticas

• Ferramentas de análise abrangentes que incluem a avaliação de esboços 
e da espessura 3D

• Recursos de simulação de preenchimento de moldes 

• Ferramentas de medição integradas

Design de soldas e estruturas

• Interface do usuário otimizada para o processo de design de estruturas 

• Extraia informações valiosas do modelo, como propriedades de massa, 
espaçamentos, interferências e dados de custos

• Produza facilmente documentações completas de soldas 2D

Renderização e animações 3D realistas

• Crie rapidamente imagens precisas e fotorrealistas dos produtos enquanto renderiza 
até mesmo as maiores montagens

• Sombras com reflexões para exibir classes de materiais diferentes, como metal, vidro, 
partes pintadas e plástico 

• Crie animações de montagem/desmontagem diretamente no ambiente de modelagem

Design de chapas metálicas

• Crie facilmente paredes, dobras, punções, flanges, formas e relevos usando a interface 
do usuário racionalizada

• Gere automaticamente padrões lisos a partir da geometria 3D

• Visualize dinamicamente e ao mesmo tempo designs de chapas formados e aplainados

• Converta facilmente peças sólidas em chapas metálicas

• Defina de forma simples parâmetros de design em chapas metálicas, por exemplo, 
margens de dobra
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Design de tubulações e cabeamentos

• Recursos completos de roteamento, incluindo cabeamento em faixa automatizado 
e design e roteamento automático orientados a especificações, aceleram o design 
e respeitam as regras do design e a lógica esquemática

• Biblioteca personalizável de uniões e conectores padrão

• Verificação de viabilidade de fabricação e interferência 

• Os recursos de manufatura de chicotes associativos incluem o desenvolvimento 
automático de padrões lisos

• Criação automática de documentação de apoio, incluindo desenhos isométricos, tabelas 
de dobras, desenhos de nail boards, comprimentos de fios associativos, listas de materiais

Análise de movimento

• Incorpore molas, amortecedores, motores, fricção, gravidade e cargas dinâmicas 
personalizadas para avaliar o desempenho dos produtos

• Use estudos de design para otimizar o desempenho do mecanismo com uma ampla 
gama de variáveis de entrada

• Crie envelopes de movimento precisos para usar em estudos de interferência 
e reivindicação de espaço

• Crie animações de alta qualidade diretamente de simulações dinâmicas

Performance Advisor

• Oferece um panorama da integridade do ambiente Creo com um painel configurável 

• Fornece de forma proativa soluções aprovadas para problemas identificados

• Painel configurável e fácil de usar para seu ambiente

• Analise o desempenho do Creo com as exibições de hardware, produto e de 
usuário individual 
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