Realidade Aumentada (AR) no Creo®
O poder da AR em cada licença
do Creo. Crie e publique
experiências de AR gratuitamente
e compartilhe seu design
instantaneamente com qualquer
pessoa no mundo inteiro.
Integramos o Creo à Vuforia™,
nossa plataforma de AR líder
mundial, para que você possa
criar e publicar experiências de
AR com o clique de um botão em
seu próprio design.
A AR é cativante, imersiva e simples: é uma
ponte entre os mundos físico e digital. Como não
é necessário enviar arquivos de dados em si, sua
propriedade intelectual permanece protegida.

Pense no que você poderia fazer... talvez uma
revisão de design para experimentar o produto em
escala, uma em que um único clique gerasse uma
representação 3D do seu produto. E então você
poderia explicar suas ideias para outras pessoas
e descobrir problemas – ou oportunidades – mais
cedo no processo de design, sem precisar de muitos
protótipos. Participantes a milhares de quilômetros
de distância poderiam percorrer o interior do
modelo e fornecer feedback de forma rápida e fácil.
Os clientes poderiam ver exatamente o que você
pretende fazer.
Experimente você mesmo a AR. Baixe o app
“ThingWorx View” totalmente grátis da Apple Store,
do Google Play ou da Microsoft Store e conheça
todo o poder da AR e do ThingWorx Studio.

Creo AR Design Share

Suporte a plataformas e requisitos de sistema

Precisa de mais controle sobre quem pode criar
e acessar seu conteúdo de AR? A Creo AR Design
Share, uma extensão do Creo Parametric, oferece
a você controle sobre suas experiências de AR
e a capacidade de publicá-las em maior quantidade.

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

A Creo AR Design Share poupa seu tempo, reduz
os riscos e permite proporcionar a um número
maior de clientes, parceiros e colegas a chance de
experimentar seu design em escala e contexto.
Chegue mais rápido ao mercado, empolgue seus
clientes e publique mais experiências de AR com
a Creo AR Design Share.

Principais benefícios
• Defina, publique e distribua rapidamente
experiências de AR para racionalizar seu processo
de desenvolvimento de produtos e aumentar
a qualidade e a inovação
• Controle autores, observadores e experiências para
garantir que somente aqueles que você escolheu
tenham acesso à experiência de AR
• Proteja a propriedade intelectual impedindo
o acesso aos dados de CAD
• Capacite estratégias de vendas e marketing com
uma experiência de AR
• Conecte um maior número de participantes
e envolvidos

Recursos
• Gerencie as permissões de exibição para cada
experiência
• Publique um número maior de experiências de AR

As vantagens do Creo
O Creo é uma solução de CAD 3D que ajuda você a criar
produtos melhores mais rápido acelerando a inovação
em produtos, reutilizando o que há de melhor em seus
designs e substituindo suposições por fatos. Avance das
primeiras etapas do design até um produto totalmente
conectado e inteligente com o Creo. Adicione realidade
aumentada para permitir que qualquer pessoa conheça
seu design. No mundo altamente dinâmico da IoT
industrial, nenhuma outra empresa pode proporcionar
a você valor tão significativo de forma tão rápida
e efetiva quanto a PTC.

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,
português do Brasil e russo
*A Creo AR requer a instalação da versão de manutenção do
Creo 4.0 (M040) ou posterior.

