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• Norra Europas största partner och 
återförsäljare av PTC relaterad 
programvara (Windchill, Creo, Arbortext, 
MathCad, Relex)

• 70 anställda

• Egen utvecklingsavdelning för 
kompletterande programvara

• 25 CAD/PLM konsulter

• Egen utbildningsorganisation

• Egen supportorganisation

• PTC certifierad för PLM, utbildning, 
support mm.

• Högsta kreditvärdighet - AAA
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Vad är Creo TOOLKITs?

Med Creo Toolkit kan man:

• Automatisera modellering för konfigurerade
modeller som drivs av geometriska eller
parametriska constraints

• Monitorera användarens användning för att
styra att olika standard följs.

• Integrera externa program som behöver
tillgång till data från Creo Parametric  

• Utöka användargränssnittet på Creo 
Parametric med anpassade processer 

• Automatisera tidsödande eller svåra
operationer med applikationer som sparar tid
och garanterar kvaliteten..

• Skapa processer som går automatiskt utan 
fönster vid behov eller enligt schema.



Olika API i Creo

€

€



Mapkey

• Makro i Creo

• Spela in knapptryckningar

• Totalt nästan oflexibelt

• Svårt att flytta med vid uppdatering

• Fungerar i en modell



Mapkey med systemkommando

• Makro som startar program på dator

• Använd flera mapkeys i serie

• Lite flexibelt

• Komplicerat att skapa och administrera

• Skapa och kör trail fil



WEB-Link

WebLink är ett API som kopplar Creo med funktioner via web browsern. 

• Gratis

• HTML samt Java Script

• Flexibelt

• “Kan inte allt” – kan köra mapkey

• Synkrona Applikation



Visual Basic API

VBLink är en Visual Basic.NET API för Creo. 

• Gratis

Visual Basic.NET Applications

Skapa VB.NET form som kan starta eller koppla till Creo Parametric utan grafik, hantera användar
input och driva modellkonfigurationer och utdata.

Skapa en VB.NET applikation som har/inte har ett eget gränssnitt. Applikationen interagerar med  
PTC Creo Parametric gränssnitt och utför funktioner i VB.NET kod.

Visual Basic for Applications

• VB API ger support för att koppla till Creo Parametric från Visual Basic-enabled produkter som tex
Microsoft Excel, Microsoft Word, eller Microsoft Access. COM gränssnittet ger möjlighet att kontrollera
Creo Parametric asynkront och använda PFC API's som verktyg.

• Man kan också få tillgång till OLE objekt i Creo Parametric. OLE objekten kan inkludera VB kod som
driver modellen I vilken koden ligger.



J-Link

J-Link är ett API byggt på Java som
ger tillgång till intern data i Creo

• Gratis

• Java ger full flexibilitet samt är
utvecklarvänligt

• Objekt Orienterad Programmering

• Kan skapa användargränssnitt
(fönster)

• Asynkrona samt synkrona
Applikationer

• Bygga automatisering och smarta
verktyg



PTC Creo Parametric TOOLKIT

• PTC Creo Parametric TOOLKIT is the customization toolkit for PTC Creo Parametric. It gives 
ability to expand PTC Creo Parametric capabilities by writing C programming language 
code and then seamlessly integrating the resulting application into PTC Creo Parametric.

• PTC Creo Parametric TOOLKIT provides a large library of C functions to provide the 
external application safe and controlled access to the PTC Creo Parametric database and 
applications. 

• PTC Creo Parametric TOOLKIT is the primary PTC application programmer's interface (API) 
for PTC Creo Parametric.

• Pro/TOOLKIT is a C language API for Creo and it has a charge for each licence with a 
maintenace charge agreement per licence. It allows the development of C programs to 
access the internal components of a Creo session. Pro/TOOLKIT is not a object oriented 
programming tool and it can call other Creo APIs. 

• Over 5000 functions

• Hardware Platform Independed

• Asynchronous,Synchronous, & Multi-Process Application

• Kostar hela , men inget per användare



PTC Creo Object TOOLKIT C++

• PTC Creo Object TOOLKIT C++, an 
objectbased C++ toolkit API for PTC Creo 
Parametric. 

• PTC Creo Object TOOLKIT C++ makes 
possible the development of C++ programs 
that access the internal components of a 
PTC Creo Parametric session, to customize 
PTC Creo Parametric models



PTC Creo Object TOOLKIT Java

• PTC Creo Object TOOLKIT Java, an objectbased

Java toolkit API for PTC Creo Parametric. 

• PTC Creo Object TOOLKIT Java makes possible 

the development of Java programs that access 

the internal components of a PTC Creo 

Parametric session, to customize PTC Creo 

Parametric models

• Kostar hälften + per användare



Hur startar man?

• Installera

• Läs manualen

• Använd exempel

• Testa

• Ring på hjälp

• Kurs? 

• Bok

• Köpa lösningar?



Lite att tänka på

• Java version?

• 32 eller 64?

• 6 ,7 eller 8?

• ie 8, 9, 10 eller 11?

• Anpassad säkerhet



Demo


