
A complexidade dos novos produtos com eletrônica 
embarcada aumenta a cada dia. Um projeto de placa não é 
mais apenas um esquemático e um documento de PCB. 
Pode conter lógica programável e software. É comum 
análise de intergridade de sinal. O projeto eletrônico será 
montado em um gabinete onde botões e telas ocupam 
espaços perfeitamente alinhados.

O Altium é um sofware ECAD para o desenvol-
viento de projetos eletrônicos, FPGA, sistemas 
embarcados e layout de placas de circuito 
impresso. O software ainda possui integração 
com o projeto mecânico feito no CAD 3D 
SOLIDWORKS.

PLATAFORMA DE PROJETO UNIFICADA

O Altium Designer foi projetado para atuar desde a criação do desenho esquemático até os arquivos de 

fabricação da placa. Sua plataforma permite abrir todos os arquivos do projeto e trabalhar em diversos 

ambientes dentro de uma única aplicação. É possível compilar todos os arquivos em um projeto e integrá-los 

com os dados de cada arquivos.

O modelo de dados unificados permite:

• Sincronização direta dos dados do projeto entre os arquivos, sem a necessidade de arquivos de transição.

• Visualização do projeto como um todo, seja qual for a função do projetista no projeto.

CONTROLE DE VERSÃO

No ambiente de projeto ECAD é possível criar e modificar 

projetos facilmente, através da ferramenta de rastreamento 

de alterações e comparação gráfica de duas versões distintas.

INTEGRAÇÃO ENTRE PROJETOS MECÂNICO E 

ELETRÔNICO

O Altium permite a importação do modelo do design 

mecânico para que seja possível a análise de colisões dos 

componentes com o modelo e o dimensionamento exato da 

placa de circuito impresso. Além disso, é possível também a 

exportação da placa para o ambiente MCAD, tornando o 

trabalho do projetista do modelo 3D mais fácil.
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LINK COM FORNECEDORES E LISTA DE MATERIAIS ATIVA

Link com os principais fornecedores de componentes do mundo. Através desta ferramenta é possível acessar 

as informações de disponibilidade dos componentes e preço por quantidade em tempo real. Essas informa-

ções podem ser adicionadas aos componentes do projeto e a todos os parâmetros do componente e 

datasheet, o que reduz o tempo do projeto. Isso garante que o projeto não seja barrado ao extrapolar o 

budget ou pela falta de componente no estoque do fornecedor. Já a lista de materiais ativa permite-se ter 

uma ideia precisa do custo do projeto antes mesmo de começar o layout da placa.

BIBLIOTECA INTEGRADA ONLINE

O Altium dispõe de uma biblioteca online com mais de 300 mil componentes, atualizada semanalmente. 

Estes componentes 

são compostos pelo 

símbolo esquemático, 

footprint, modelo 3D, 

informações paramé-

tricas, além do link 

com os fornecedores 

(disponibilidade e 

preço).
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ALTIUM 365
Desde bibliotecas de componentes e 
informações dos fornecedores, até a reutilização 
dos arquivos do projeto e liberação para 
fabricação, o Altium Vault garante que os dados 
do projeto sejam armazenados, compartilhados, 
utilizados e divulgados da melhor forma.

• Simplifique o fluxo de trabalho com o controle de versão dos dados do design e a gestão do ciclo de vida 
do projeto.

• Reduza o risco através de um link com os principais fornecedores de componentes do mundo.

• Trabalhe em grupo e compartilhe o conteúdo do projeto com facilidade e segurança, dentro e fora da 
organização, com controle de acesso inteligente.

 • Aproveite os benefícios de trabalhar com conteúdo de design reutilizável, sob o controle de um sistema 
de gerenciamento de liberação rigoroso.


