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PTC ohjelmistot sekä käyttöönotot, 
koulutukset ja tekninen tuki 
vuosikymmenten kokemuksella

Olemme suomalainen tuotekehityksen ohjelmistojen ja
digitaalisaatioratkaisuiden toimittaja ja asiantuntija.
Tarjoamme CAD, PLM, AR ja IoT -ohjelmistoja sekä autamme
asiakkaitamme onnistumaan näiden käyttöönotossa,
käytössä ja ylläpidossa. Olemme sertifioitu PTC:n
jälleenmyyjä, ja portfolioomme kuuluvat Creo, Windchill,
Vuforia sekä OnShape -ohjelmistot. Kaikki ohjelmistomme
edustavat tuotekategorioissaan viimeisintä teknologiaa, ja
ne lukeutuvat tuotekehitysohjelmistojen kansainvälisiin
markkinajohtajiin. Me olemme näiden ohjelmistojen vankka ja
paikallinen asiantuntija Suomessa. Avullamme suomalaiset
yritykset onnistuvat paremmin tuotekehityksessään.

Ratkaisut tuotekehityksen digitalisaation 
haasteisiin

Ymmärrämme tuotekehityksen, tuotetiedonhallinnan sekä
näiden prosessien digitalisoinnin haasteet kokemuksesta –
olemme toimineet Suomessa yli 25 vuotta. Etsimme aina
yhdessä asiakkaan kanssa parhaat ja
kustannustehokkaimmat ratkaisut digitalisaation
haasteisiin. Asiakkainamme on valmistavan teollisuuuden
johtavia kansainvälisiä yrityksiä sekä menestyviä kotimaisia
pk-yrityksiä.

CAD – tuotesuunnittelu ja simulointi

Creo on 3D CAD, joka sopii tuotekehityksen kaikkiin vaiheisiin
luonnostelusta tuotantoon ja on intuitiivinen käyttää. Sillä
onnistuu mm. generatiivinen suunnittelu, simulointi sekä 3D-
tulostaminen. Creolla varmistat tuotteesi laadukkuuden ja
teet siihen helposti ja hallitusti muutoksia. Amerikkalainen
PTC julkaisi ensimmäisen Creon vuonna 2011, ja siitä on
julkaistu tähän mennessä yhdeksän sukupolvea, joista
viimeisin keväällä 2022.

Järjestämme syksyllä 2022 Creo-webinaareja, jotka
julkaisemme nettisivuillamme, tervetuloa mukaan! Katso
myös Creo Simulation Live, Creo Multibody Design ja
lujuuslaskentawebinaarimme tallenteelta. Kaikki webinaarit
löytyvät nettisivuiltamme sekä YouTube-kanavaltamme.

PLM – digitaalisen tuotekehityksen perusta

Windchill on PLM-ohjelmisto, jolla yritys hallitsee
tuotekehityksen prosesseja sekä koordinoi tuotteen eri
elinkaaren vaiheissa toimivien asiantuntijoiden
yhteistoimintaa. Windchillin avulla hallitaan tuotteen
teknisen kuvauksen lisäksi informaatiota, jota voidaan
hyödyntää eri palveluliiketoiminnan aktiviteeteissa, kuten
huoltopalveluissa, varaosamyynnissä ja koulutuksessa. Ajan
tasalla oleva tuoteinformaatio on yrityksen digitaalisen
muutoksen ydin.

AR – kenttätuki lisätyn todellisuuden avulla

Koronapandemian myötä yritykset ovat joutuneet löytämään
uusia keinoja tehostaa eri osapuolten välistä tiedonvaihtoa
etänä. Vuforia Chalk on AR-pohjainen etätukiratkaisu, jolla
tehostat kentällä toimivien asiantuntijoiden välistä
yhteistyötä ja ongelmanratkaisua.
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