
Návod na instalaci CAD softwaru Creo 7.0
Jestliže budete provádět instalaci , případně budete chtít pracovat s počítačem, který není
zapojen v síti VŠB-TUO, musíte před začátkem instalace, resp. začátkem práce s tímto
softwarem spustit aplikaci, umožňující Vám přístup do sítě VŠB-TUO přes VPN (vpn.vsb.cz).

Krok č.1:

Stáhněte si adresář „Creo_7_0_0_0“ (nebo novější), který je umístěn na datovém serveru:
\\kat354nas3.vsb.cz\Instalace_SW. Přihlašovací jméno je „student“, heslo je „student“.
Rovněž si stáhněte adresář „Creo_7_conf“, který obsahuje soubory pro konfiguraci nastavení
CAD softwaru Creo 7.0 a soubory s knihovnami.

file://kat354nas3.vsb.cz/Instalace_SW


Krok č.2: Adresář „Creo_7_0_0_0“ (nebo novější) obsahuje soubor ve formátu
*.zip (případně *.rar). Tento soubor rozbalte a následně, za pomocí souboru
„setup“, zahajte instalaci softwaru Creo 7.0.

Pokračujte



Krok č.3: Potvrzení licenční smlouvy

Pokračujte



Krok č.4: Nastavení licenčního serveru „7788@licence1202“ (připravte si např. v
notepadu a zkopírujte najednou – někdy instalátor nebere číslice). Poté chvíli
počkejte.

Pokračujte

Licence je k dispozici. Pokud není 
server nalezen, zkontrolujte 

připojení k síti VŠB-TUO přes VPN



Krok č.5: Výběr modulů pro instalaci

Pokračujte

Creo Parametric – modelování dílů,
sestav, výkresy, mechanismy, …
Creo Simulate – pevnostní výpočty, …

Neměnit!!!



Krok č.6: Nastavení školních licencí pro modul Creo Parametric

Pokračujte tlačítkem „OK“

Výběr licence“PROE_Educ1“ a 
pomocí šipek posunout na 1. místo



Krok č.7: Nastavení školních licencí pro modul Creo Simulate

Pokračujte tlačítkem „OK“

Výběr licence“PROE_Educ1“ a 
pomocí šipek posunout na 1. místo



Krok č.8: Spustit vlastní instalaci

Pokračujte



Krok č.9: Ukončení instalace

Ukončení instalace

Varování: Počítač nedisponuje grafickou kartou 
podporující funkci „Creo Simulation Live“. Na 

možnosti modelování a tvorbu sestav toto nemá vliv.



Krok č.10: Nastavení jednotné konfigurace

a) Na disk počítače „C:“ zkopírujte adresář „Creo_7_conf“.

b) Pomocí pravého tlačítka myši otevřete vlastnosti spouštěcí ikony „Creo
Parametric 7.0.0.0“ (na ploše počítače). Nastavte cestu „C:\Creo_7_conf“ v
položce „Spustit v:“



Krok č.11: Instalace písma

a) Z adresáře „C:\Creo_7_conf\0_ Sablony_av_font“ zkopírujte soubor „AV.ttf“
do adresáře „C:\Program Files\PTC\Creo 7.0.0.0\Common Files\text\fonts“.

b) Poklepáním na zkopírovaný soubor se otevře okno „AV_Font“ s tlačítkem
„Instalovat“.

c) Po instalaci písma

zavřete okno „AV_Fonts“.



Krok č.12: Kopírování šablon výkresů

a) Z adresáře „C:\Creo_7_conf\0_ Sablony_av_font“ zkopírujte soubory typu
„*.drw“ do adresáře „C:\Program Files\PTC\Creo 7.0.0.0\Common
Files\templates“.

Konec instalace


