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PTC Creo® Collaboration Extensions 

Ефективно сътрудничество между CAD платформи 
 
 
 

PTC Creo Collaboration Extensions предоставя на организациите инструменти, 
с които да си сътрудничат по-ефективно, когато работят с данни от 
множество CAD системи, даващи възможност на проектантските екипи да 
подобряват качеството на продукта, неговата привлекателност за клиента и 
навременната доставка. 

 

 

Повечето организации биха предпочели да си 

сътрудничат с партньори на ранен етап и по-често. За 

съжаление, когато тези партньори работят с различни 

CAD системи, необходимите механични усилия за 

включване на множество повторения на данни, като 

същевременно се запази изградената между моделите 

първоначална проектна конструкция, често пречи това 

да се случи. 
 

PTC Creo Collaboration Extensions се справя с това 

предизвикателство. Софтуерът гарантира, че 

редакциите на данните на CATIA®, Siemens® NX ™ и 

SolidWorks®, използвани в проектите, могат да бъдат 

включени лесно, като същевременно се запазва 

първоначалната проектна конструкция, която е 

изградена между моделите. Това позволява на 

проектантите бързо и лесно да интегрират в проекта 

нови редакции на данни, които не принадлежат на PTC 

Creo. В допълнение, данните на PTC Creo могат да 

бъдат споделени с партньори във формати за CATIA, 

Siemens NX и SolidWorks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Създаване и поддържане на първоначалната проектна 

конструкция с файлове, които не принадлежат на PTC Creo 

Ключови ползи: 

• Активиране на по-високи нива на интегрирана 
инженерна дейност (concurrent engineering) 

- Лесно включване на данни, които не принадлежат 

на PTC Creo, през целия процес на проектиране на 

конструкцията 

- Лесно управление на промени в данни, които не 

принадлежат на PTC Creo 

- Защита на първоначалната проектна 

конструкция, създадена между данни на PTC 

Creo и данни, които не принадлежат на PTC Creo 

- Намаляване на броя и въздействието на 

промените в късния етап на проекта 

• Насърчаване на повторната употреба на данните и 
споделянето 

• Поддръжка на своевременната доставка на продукти 

- Гарантиране, че съгласуваността и интегритетът 

се поддържат в процеса на проектиране на 

конструкцията 

• Намаляване на необходимостта от създаване и 
управление на неутрални формати 

 

- Обмен на информация в най-разпространените 

3D формати на CAD 

- Бързо и лесно обменяне на модели на PTC Creo с 

партньори, използващи CATIA V4/V5, Siemens NX 

или SolidWorks 

- Няма изискване за допълнителен CAD 

софтуер или персонализирани интеграции 
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Формат на 

файл 
Импортиране/отв
аряне 

Актуализиране/запис
ване като CATIA V4 До 4.2.5 4.1.9 

CATIA V5 
R10 – R21 

V5 6R2012 – 

2013 

R16 – R21 

V5 6R2012 – 2013 

Siemens NX UG 13 до NX 8.5 
NX 8.5 
(актуализиране) 

NX 3.0 
(експортиране) SolidWorks от 2004 до 2013 
от 2004 до 2013 

(актуализиране) 

2005 (експортиране)  

 

• Активиране на автоматични актуализации 

- Бързо и лесно включване на нови ревизии на 

части, които не принадлежат на PTC Creo, както 

и на компоненти във вашите проекти 

- Поддържане на първоначалната проектна 

конструкция между моделите, независимо от 

източника им 

• PTC Creo Collaboration Extension за Siemens NX 

• PTC Creo Collaboration Extension за SolidWorks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддържане на първоначалната проектна 

конструкция с данни, които не принадлежат на 

PTC Creo, с интегрирани актуализации 

Възможности и спецификации: 
 

PTC Creo Collaboration Extensions улеснява работата в 

среда, използваща множество CAD инструменти. Тези 

модули ви позволяват да създадете и поддържате 

непрекъснати взаимовръзки между модели от различни 

CAD платформи. Промените в данните, които не 

принадлежат на PTC Creo, могат да бъдат разбрани и 

обработени толкова лесно, колкото актуализациите към 

данни на PTC Creo: 

• Поддържа двупосочен обмен на части и компоненти 

• Асоциативните актуализации позволяват 
едновременно проектиране и производство, за да 
може да продължат работата с увереност 

• Импортиране и експортиране на локални данни без 
изискване на лиценз за CATIA V4/V5, Siemens NX 
или SolidWorks 

 
PTC Creo предлага четири разширения, всяко от които 

улеснява сътрудничеството за конкретната CAD 

платформа: 

• PTC Creo Collaboration Extension за CATIA V4 

• PTC Creo Collaboration Extension за CATIA V5 

 
 
 
 

Записва дизайни във формати за CATIA, NX или SolidWorks 

за по-лесен обмен с партньорите 
 

Поддръжка на езици 
 

Английски, немски, френски, италиански, испански, 

китайски (опростен и традиционен), японски, 

корейски и руски 
 

Изисквания за поддръжка на платформата и 
системни изисквания 

 
Посетете страницата за поддръжка на PTC за най-

актуалната поддръжка на платформата и системни 

изисквания. 

 
© 2014, PTC Inc. Всички права запазени. Информацията, описана в 

настоящия документ, е предназначена единствено за информационна 
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имена на продукти и лога на PTC са търговски марки или регистрирани 

търговски марки на PTC и/или нейните филиали в САЩ и други страни. Всички 

други продукти или фирмени наименования са собственост на съответните им 

притежатели. 
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