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• Allow the entire extended team to dynamically interact 
with electronic design data early and often throughout the 
design and manufacturing stages

• Trace receivers by pin function back to drivers to identify the 
source of a bad signal

• Search, highlight, and measure functions to verify detailed 
placement, net and component data

Companies today are facing increasing pressures associated with time-to-market, product quality and management of 
development costs. Because of this, more than 50% of today’s electronic designs must be changed after prototype testing 
due to problems that were not identified, communicated, and resolved during the design process, leading to costly design 
re-spins. One way to help minimize this, is to enable both design authors and extended team members to identify and 
collaborate on issues early and often throughout the design process.

PTC Creo View ECAD provides the ability to easily visualize issues between multiple design domains and project team 
members without the need for the native ECAD products. This easy-to-use, yet high-performance solution enables 
visualization, analysis and design verification of the schematic, PCB, MCAD Assembly and their associated electronic 
manufacturing data in a single environment. Due to its broad capabilities, PTC Creo View ECAD can provide a unified way 
for extended design teams to work closely together throughout the design process and achieve the goal of reducing or 

eliminating potential rework. 

Key Benefits

Reduce development time and cost 

• Reduce overall design cycle time through constant and con-
sistent communication

• Project team collaboration reduces design review time from 
days to hours 

• Save time and money by reducing/eliminating design spins 
per board 

• Realize significant productivity gains in board testing 
through visual confirmation of test points and associated 
signal map

• Simple UI provides a consistent look-and-feel across all EDA 
tools without the need to learn specific ECAD products

• No need for native tools to be installed - reduces ECAD 
license requirements 

• Improve design team coordination through a common, easy-
to-use GUI and electronic communication 

• Improve ease of collaboration among dispersed project 
team members including engineering, test, manufacturing 
and downstream suppliers

Improve product quality 

• Ensure design integrity by improving your chances of getting 
it right-the-first-time 

• Discover, test and repair errors early, before they go out the 
door

Providing Easy and Accurate Enterprise Access to 
Complex Electronic Design Data

PTC Creo View ECAD

• Examine board layout from a true top or bottom orientation 
with any rotation 

• Interactively query multiple objects within ECAD design data 
to verify design intent

Các công ty ngày nay đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng liên quan đến thời gian đưa ra thị trường, chất 
lượng sản phẩm và quản lý chi phí phát triển. Do đó, hơn 50% thiết kế điện tử ngày nay phải được thay đổi sau khi 
thử nghiệm nguyên mẫu do các vấn đề không được xác định, giao tiếp và giải quyết trong quá trình thiết kế, dẫn đến 
việc quay lại thiết kế tốn kém. Một cách để giúp giảm thiểu điều này là cho phép cả tác giả thiết kế và các thành viên 
trong nhóm mở rộng xác định và cộng tác về các vấn đề sớm và thường xuyên trong suốt quá trình thiết kế.
PTC Creo View ECAD cung cấp khả năng dễ dàng trực quan hóa các vấn đề giữa nhiều lĩnh vực thiết kế và các 
thành viên trong nhóm dự án mà không cần các sản phẩm ECAD gốc. Giải pháp dễ sử dụng nhưng hiệu suất cao 
này cho phép trực quan hóa, phân tích và xác minh thiết kế của sơ đồ, PCB, MCAD Assembly và dữ liệu sản xuất 
điện tử liên quan của chúng trong một môi trường duy nhất. Do khả năng rộng rãi của nó, PTC Creo View ECAD có 
thể cung cấp một cách thống nhất cho các nhóm thiết kế mở rộng làm việc chặt chẽ với nhau trong suốt quá trình 
thiết kế và đạt được mục tiêu giảm hoặc loại bỏ khả năng phải làm lại.

Các lợi ích chính

• Giảm thời gian chu kỳ thiết kế tổng thể thông qua 
giao tiếp liên tục và nhất quán
• Sự hợp tác của nhóm dự án giúp giảm thời gian 
xem xét thiết kế từ hàng ngày xuống hàng giờ
• Tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách giảm / 
loại bỏ các vòng quay thiết kế trên mỗi bảng
• Nhận ra mức tăng năng suất đáng kể trong thử 
nghiệm bo mạch thông qua xác nhận trực quan các 
điểm thử nghiệm và bản đồ tín hiệu liên quan
• Giao diện người dùng đơn giản cung cấp giao diện 
nhất quán trên tất cả các công cụ EDA mà không 
cần tìm hiểu các sản phẩm ECAD cụ thể
• Không cần cài đặt các công cụ gốc - giảm yêu cầu 
giấy phép ECAD
• Cải thiện sự phối hợp của nhóm thiết kế thông qua 
GUI thông dụng, dễ sử dụng và giao tiếp điện tử
• Cải thiện sự hợp tác dễ dàng giữa các thành viên 
trong nhóm dự án phân tán bao gồm các nhà cung 
cấp kỹ thuật, thử nghiệm, sản xuất và hạ nguồn

• Đảm bảo tính toàn vẹn của thiết kế bằng cách cải 
thiện cơ hội bạn có được nó ngay lần đầu tiên
• Phát hiện, kiểm tra và sửa chữa sớm các lỗi 
trước khi chúng ra khỏi cửa

• Cho phép toàn bộ nhóm mở rộng tương tác động 
với dữ liệu thiết kế điện tử sớm và thường xuyên 
trong suốt giai đoạn thiết kế và sản xuất
• Bộ thu theo dõi bằng chức năng ghim quay trở lại 
trình điều khiển để xác định nguồn gốc của tín hiệu xấu
• Các chức năng tìm kiếm, đánh dấu và đo lường để 
xác minh vị trí chi tiết, dữ liệu mạng và thành phần

Giảm thời gian và chi phí phát triển

Nâng cao chất lượng sản phẩm

Cung cấp cho doanh nghiệp quyền truy cập dễ dàng 
và chính xác vào dữ liệu thiết kế điện tử phức tạp
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• Enable visualization of ECAD digital data within PTC Wind-
chill® PDMLink® and PTC Windchill ProjectLink™

• Use in conjunction with native design tools by utilizing 
cross-highlighting features 

EDA partnerships 

• PTC works closely with the leading EDA vendors and stan-
dards committees to gain a detailed, up-to-date understand-
ing of their data formats. These partnerships enable PTC 
Creo View ECAD to provide an accurate view of EDA data 
models.

Platform specifications

• Operating systems:  Microsoft® Windows®, Linux 

• Languages: English, French, German, Italian,
Spanish, Japanese, Chinese (Simplified), Chinese
(Traditional), Korean 

For the most up-to-date platform support information, visit: 
PTC.com/partners/hardware/current/support.htm 
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• Intelligently navigate schematic design data, making test and 
debug a paperless process 

• Find and quickly display design components and nets in the 
same context as the board being reviewed and tested 

Features 

Analyze EDA information

• Structural navigation of the entire design

• Instant visibility toggling of review items

• Quickly trace signal information and see report data on the 
fly

• Isolate specific nets and objects

• Cross-probe from schematic to layout to MCAD Assembly 
without the need for paper plots 

• Output BOM, test point and routing topology data to Excel® 
spreadsheets

Integrate ECAD & MCAD visual collaboration

• Fully heterogeneous visual collaboration environment for
both ECAD & MCAD

• Enables unique functions, such as cross-probing between
ECAD/MCAD abstractions

• Create AR representations of the design in the context of the 
final assembly 

Expedite design reviews through enterprise-wide
collaboration

• Interactively browse and collaborate on schematic PCB and 
MCAD databases without requiring the native EDA tool 

• Communicate change proposals and markup’s back to the 
EDA user electronically 

• Cross-select between the schematic, layout, MCAD Assem-
bly and bill-of- material (BOM)

Các đặc trưng

• Điều hướng dữ liệu thiết kế sơ đồ một cách thông 
minh, thực hiện quá trình kiểm tra và gỡ lỗi không 
cần giấy tờ
• Tìm và nhanh chóng hiển thị các thành phần và 
lưới thiết kế trong cùng ngữ cảnh với bảng đang 
được xem xét và kiểm tra

• Điều hướng cấu trúc của toàn bộ thiết kế
• Khả năng hiển thị tức thì chuyển đổi các mục 
đánh giá
• Nhanh chóng theo dõi thông tin tín hiệu và xem 
dữ liệu báo cáo một cách nhanh chóng
• Cô lập các lưới và vật thể cụ thể
• Thăm dò chéo từ sơ đồ đến bố cục để lắp ráp 
MCAD mà không cần ô giấy
• Xuất BOM, điểm kiểm tra và dữ liệu cấu trúc liên 
kết định tuyến sang bảng tính Excel®

• Cho phép hiển thị dữ liệu số ECAD trong PTC 
Windchill® PDMLink® và PTC Windchill ProjectLink ™
• Sử dụng kết hợp với các công cụ thiết kế gốc bằng 
cách sử dụng các tính năng đánh dấu chéo

• PTC hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp EDA hàng 
đầu và các ủy ban tiêu chuẩn để có được hiểu biết chi 
tiết, cập nhật về các định dạng dữ liệu của họ. Những 
quan hệ đối tác này cho phép PTC Creo View ECAD 
cung cấp một cái nhìn chính xác về các mô hình dữ liệu 
EDA.

• Môi trường cộng tác trực quan hoàn toàn không 
đồng nhất cho cả ECAD & MCAD
• Cho phép các chức năng độc đáo, chẳng hạn như 
thăm dò chéo giữa các bản tóm tắt ECAD / MCAD
• Tạo các biểu diễn AR của thiết kế trong bối cảnh 
của quá trình lắp ráp cuối cùng

• Duyệt và cộng tác tương tác trên cơ sở dữ liệu 
PCB và MCAD sơ đồ mà không yêu cầu công cụ 
EDA gốc
• Truyền đạt các đề xuất thay đổi và đánh dấu 
trở lại người dùng EDA theo phương thức điện tử
• Lựa chọn chéo giữa sơ đồ, bố cục, MCAD 
Assembly và bill-of- material (BOM)

• Hệ điều hành: Microsoft® Windows®, Linux
• Ngôn ngữ: Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nhật 
Bản, Trung Quốc (Giản thể), Trung Quốc (Phồn 
thể), Hàn Quốc

Phân tích thông tin EDA

Quan hệ đối tác EDA

Tích hợp cộng tác trực quan ECAD & MCAD

Thông số kỹ thuật nền tảng

Xúc tiến các đánh giá thiết kế thông qua cộng 
tác toàn doanh nghiệp

http://www.ptc.com
http://PTC.com/partners/hardware/current/support.htm

