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OEM/ODM উৎপাদনকার ীদদর জন্য PLM 

ব্র্যান্ড এরং খুচররযা 
অংশ ীদযাররদর সযারে 
সহর�যাক্িতযা রযাডযান। 

প্র�ুক্তিিত তের্ আররযা বরক্শ
ক্নরু্ব ল করুন এরং গুণমযান 

রজযায় রযাখুন।

ডুক্লিরকট কযাজ এরং 
ত্রুটির কযাররণ হওয়যা 

রর্য় কমযান।

মূলর্-সংর�যাক্জত কযারজ 
মরনযাক্নররশ এরং রৃক্ধি 
অরর্যাহত রযাখুন।

সর্যাম্পক্লং এরং 
উৎপযাদরনর টযাইমলযাইরন 

িক্ত আনুন।
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বিশ্বখ্যাত, উদ্ািন ী PLM Suite
Centric PLMTM নানা বজবনদের একটি আন্তঃেংযুক্ত েু্যট যা ল ীড টাইম কমাদনা, ি্যয় কমাদনা
এিং যযাগাদযাগ েহজ করার মাধ্যদম দক্ষভাদি চালাদনার এিং জটিলতা োমলাদনার জন্য একটি 
বডবজটাল ভ ীত। প্রবতদযাগ ী হদয় উঠুন আর িৃবধি অি্যাহত রাখুন।

যডদমা 
অনুদরাধ 

করুন

PLM এর েমস্ত মবডউল, েংদযাজক এিং 
যমািাইল অ্যাপ ক ীভাদি কাজ কদর যদখুন, 
আজই আমাদদর োদে যযাগাদযাগ করুন।

পণ্য বিিরণ ী: সহরজই গ্যাহরকর বটক পর্যাক বডটযা ইরম্পযাট্ব  করুন আর মূলর্ক্নর্ব যারণ, BOM, পর্যাটযান্ব ফযাইল, 
মযাক্ব যার ফযাইল শুরু করুন এরং ক্নম্বযাণ, পর্যারকক্জং ও বলররক্লং সহ ক্রশদ প্র�ুক্তিিত তের্, 
এর মররর্ ক্লখুন।

উপকরণ 
ি্যিস্াপনা:

উপকররণর লযাইরব্ক্রগুক্লরক বকন্দ ীরূত করুন এরং পণর্, সংগ্হ এরং সর মরসুম জুরড উপকরণ 
রর্রহযাররর বখযাঁজ রযাখুন। গুণমযান, বডক্লরযাক্র এরং মযাক্জ্ব ন সুক্নক্চিত কররত সহরজই BOM 
আপরডট করুন।

ক্যাদলন্ার 
পবরচালনা:

আপনযার প্রযাক-উৎপযাদন প্রক্রিয়যার সযামরন-ক্পছরন পক্রকল্পনযার জনর্ কর্যারলন্ডযারর কযাজগুক্ল 
ক্নর্ব যাক্রত এরং ট্র্যাক করুন। ক্নর্ব যাক্রত সময়স ীমযা সম্পরক্ব  সরচতনতযা ক্নক্চিত কররত, রযারযার 
সমযারযান কররত, কযারজর বখযাঁজ রযাখরত এরং সমস্ত উৎপযাদরনর সময়স ীমযা পূররণর জনর্ 
মর্যারনজযাররদর জনর্ এইসর দৃশর্মযান করযার রর্রস্যা ররয়রছ।

গুণমান 
ি্যিস্াপনা:

গুণমযান ক্নয়ন্ত্রণরক সহজ কররত এরং ক্নরযাপত্যা আর ন ীক্তপযালরনর ট্র্যাক্কং কররত সষিম করযার 
জনর্ পর ীষিযার মযান ঠিক করযার বষিররে রযারযারযাক্হকতযা আনুন।

যপ্রাডাক্ট যোবেসং: দল ীয় সদসর্রদররক সরররযাহকযার ীরদর তুলনযা কররত, হযাজযার হযাজযার সরররযাহকযার ীরদর 
প্রস্তযার সযামলযারত এরং পযারফরম্বন্স, ক্স্ক্ত এরং সমসর্যা ট্র্যাক করযার ষিমতযা ক্দরয় জটিল 
বসযাক্স্বং সহজ করর তুলুন।

পণ্যদ্রি্য 
পবরকল্পনা:

অনুরযাররনর জনর্ অে্বপক্রকল্পনযার টুলগুক্ল রর্রহযার করর পণর্ পক্রকল্পনযারক
রযাস্তক্রক করর তুলুন এরং িৃহ ীত ক্সধিযারতের পক্ররপ্রক্ষিরত টযারি্বট মযাক্জ্ব ন এরং 
প্রকৃত মযাক্জ্ব নরক “সর্যান্ডরক্স” করুন। উৎপযাদরনর সংস্যান ক্নরয় পক্রকল্পনযা 
কররত স্র্যান্ডযাড্ব  ক্মক্নট রর্যাল ু(SMV)/ স্র্যান্ডযাড্ব  আওয়যার রর্যালুর (SMH) 
ক্রক্ত্রত উচ্চস্তর ীয় সষিমতযার পক্রকল্পনযা চযাষুিষ করর তুলুন 

প্রবরিয়া 
ি্যিস্াপনা:

কযারজর চযাপ সযামলযান এরং উৎপযাদনশ ীলতযা, প্রক্তক্রিয়যাশ ীলতযা 
এরং স্বচ্ছতযা আররযা রযাল করযার মযারর্রম বসইসর প্রক্রিয়যাগুক্লরক 
ক্নর্ব যাক্রত করুন �যা মযানুষরক প্রকল্প আর কযারজর সযারে সং�ুতি 
করর। দল ীয় সদসর্রদর স্বয়ংক্রিয়রযারর ক্জক্নসগুক্লর 
ক্রকযারশর প�্বযায় বেরক সমূ্পণ্ব হওয়যা প�্বতে সযাহযা�র্ 
করযার জনর্ অরিত করযা হয়।

েংগ্রহ পবরচালনা: িক্তশ ীলরযারর আপরডরটড, বটইলযার-বমড সংগ্রহর রই 
এরং কর্যাটযালি সষিম করুন �যা উৎপযাদরনর জনর্ উপলরর্ 
পণর্ বদখযায়।

চূডান্ পবরদরসন: মূল পণর্ ক্রররণ ীর সযারে গুণমযারনর মূলর্যায়রনর মযানদণ্ড সং�ুতি 
েযাকযায়, প্রক্ত পরণর্র ক্রক্ত্রত গ্যাহকরদর জনর্ গ্হণর�যাির্ গুণমযারনর স্তর 
এরং মূলর্যায়রনর ক্দকগুক্ল পূরণ করযার মযারর্রম পরণর্র গুণমযান রজযায় রযাখুন।

https://www.centricsoftware.com/request-a-demo/
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নমুনা ি্যিস্াপনাদক েুপারচাজস  করুন
নমুনা এিং যপ্রাদটাটাইপ ততবরদক েহজ কদর তার বনয়ন্ত্রণ বনন যাদত ভাচুস য়াল 
নমুনা ততবর এিং যমািাইল নমুনা ট্্যাবকংএর মাধ্যদম ওয়ান টাইম থ্রু যরট 
উন্নত করা যায়।

পদণ্যর বডজাইন, বিকার এিং পযস াদলাচনা করার উপাদয় প্রান্-যেদক-প্রান্ 3D PLM 
প্রযুবক্ত েহ CLO, Optitex এিং Browzwear এর মাধ্যদম যুগান্কার ী িদল আনুন।

সমূ্পণ্ব 3D কম্বপ্ররযারহর ফরল সক্তর্কযাররর সহর�যাি ী পরণর্র ক্ডজযাইন করযা �যায়, ক্ফক্জকযাল নমুনযার 
পুনরযারৃক্ত্ কমযায় আর ক্ডজযাইনগুক্ল সমরয়র আরিই করর এরং একটি বকন্দ ীরূত ক্ডক্জটযাল 
জযায়িযায় পক্ররত্ব নগুক্ল রযারণ করর কযারজর পুনরযারৃক্ত্ বেরক বরহযাই বদয়। 3D বপ্রযারটযাটযাইক্পংএর 
বসৌজরনর্ নযাটক ীয়রযারর খরচ এরং সময় করম �যায়।

েময় িাঁচাদত এিং ি্যয় কমাদত Centric PLM Sample Review এিং Fit Review 
যমািাইল অ্যাদপর োহাদয্য ে্যাম্পল ট্্যাবকং আর পযস াদলাচনাদক আপনার হাদতর 
মুদঠায় আনুন।

Sample Review বমযারযাইল অর্যারপর সযাহযার�র্ নমুনযা ক্রকযাশকযার ী দলরক ফরটযা তুলরত এরং 
Centric PLM এ রযাস্তর-সমরয় মতেরর্ ব�যাি কররত বদয় �যারত নমুনযা প�্বযারলযাচনযাকযারল কযারজর 
পুনরযারৃক্ত্ কমযারনযা এরং সময় রযাঁচযারনযা �যায়। কযারজর পুনরযারৃক্ত্ এরং রযারযা ক্নমূ্বল করযার জনর্ 
প�্বযারলযাচনযাকযারল সরক্কছুই লযাইর করযা হয়!

The Fit Review বমযারযাইল অর্যাপ ক্ফট ক্রক্রউ বদওয়যা সহজ করযার মযারর্রম ক্ফট বপশযাদযাররদররক
ক্ফট বসশরন বমযারযাইল ক্ডরযাইস ক্নরয় ব�রত বদয়, তযাই পরর PLM সফ্টওয়র্যারর বডটযা প্ররররশর জনর্ 
ক্নরজর বডরকে ক্ফরর নযা ক্িরয়ই তযারযা পক্রমযারপর তের্ ক্লখরত পযাররন। Fit review বনযাট সমস্ত 
দরলর কযারছই রযাস্তর-সমরয় উপলরর্ েযারক, তযারযা ব�খযারনই কযাজ করুন নযা বকন, ফরল প্ররতর্করক 
একই বপ্রষিযাপরট েযারকন, ত্রুটি করম এরং সময়ও রযাঁ রচ।

#CollaborativeManufacturing
#ReduceErrors   #SaveTime

Manufacturing PLM Innovations 

আপনার যটক প্যাকগুবলদক রিমাববিত করুন!
Centric’s Manufacturing PLM এর উদ্যারনগুক্ল রযাজযারচযাক্লত সমযারযান �যা বটক 
পর্যারকর তের্ রযাি করর বনওয়যারক দ্রুত, সহজ এরং আরও ক্নরু্ব ল করর বতযারল। বকন্দ ীরূত 
পরণর্র পর্যাক বডটযা ব্র্যান্ড এরং উৎপযাদনকযার ীর মররর্ আরও ঘক্নষ্ঠ অংশ ীদযাক্রত্ব িরড তুলরত 
সহর�যাক্িতযা রযাডযায় এরং প্র�ুক্তিিত তের্ ব�ন আররযা ক্নরু্ব ল েযারক এরং সরযাসক্র একই 
ফম্বর্যারট রযাি করযা �যায় তযা সুক্নক্চিত করর।

আটিস বিবেয়াল ইদটেবলদজন্স এিং Centric PLM এর রবক্তদক 
কাদজ লাগান।
Centric AI Image search রর্রহযার করর চটজলক্দ উপকররণর লযাইরব্ক্ররত ক্রদর্মযান 
উপকরণ, ক্ ট্ম, রঙ এরং স্যাইল লযাইরব্ক্রর চযাষুিষ সন্যান করর, ফরল সহরজই উপকরণগুক্ল 
নতুন করর সযাজযারত রযা পুনরযায় রর্রহযার কররত পযাররন।

Adobe Illustrator and Centric 8 PLM এর মদধ্য েরােবর
যযাদগর মাধ্যদম েৃজনর ীলতা এিং উদ্ািন উদ্াবেত করুন
Centric PLM এর সযারে অক্ররযাম �ুতি েযাকযা Adobe® Illustrator এ প্র�ুক্তিিত 
ক্ডজযাইনযাররদর কযাজ করযার সুর�যাি ক্দন। ক্ডজযাইনযাররযা �যারত সৃজনশ ীল এরং প্র�ুক্তিিত 
পণর্ ক্রকযারশ আরও মরনযাক্নররশ কররত পযাররন তযার জনর্ সংর�যাজনমূরলর্র রযাইররর কযাজ 
কমযান।

Centric PLM 
এর কো িাজারই িদল

আমযারদর রর্রসযা আগ্যাস ীরযারর রৃক্ধির 
পক্রকল্পনযা ক্নরয় আমরযা রক্রষর্রত পযা রযাখযার 
জনর্ প্রস্তুত, আর পুররযা সংস্যা জুরড একটি 
শক্তিশযাল ী এরং এক ীরূত ক্রকযাশ প্রক্রিয়যা িডরত
Centric PLM আমযারদররক সযাহযা�র্ করর।

েুদরন্দ্র করুণাকরণ, CIO, Brandix

যকন MAS Holdings, Brandix, Hirdaramani, Top Form, 
VT Garment, Clover, Regina Miracle, Li & Fung, SC Fashion এিং 
আদরা অদনক কম্পাবন Centric েফ্টওয়্যারদক বিশ্বাে কদর তা জানুন।

CENTRIC PLM ইক্তমররর্ই আমযারদর কযাজ 
করযার পধিক্তরত পক্ররত্ব ন এরনরছ। কম মীরযা 
বডটযা এক্ ্রির রদরল আরও বরক্শ পরণর্ 
মরনযার�যাি ক্দরত পযাররন আর গ্যাহকরদর 
পক্ররষরযা ক্দরত পযাররন।

বমংওয়ান যলাোরুপং, 
পণ্য বিকার বিভাগ ীয় ম্যাদনজার, 
VT Garment

যডদমা 
অনুদরাধ 

করুন

PLM এর েমস্ত মবডউল, েংদযাজক এিং 
যমািাইল অ্যাপ ক ীভাদি কাজ কদর যদখুন, 
আজই আমাদদর োদে যযাগাদযাগ করুন।

https://www.centricsoftware.com/request-a-demo/

