OEM/ODM উৎপাদনকার ীদের জন্য PLM
ব্র্যান্ড এবং খু চ র�ো
অংশ ীদারদের সাথে
সহয�োগিতা বাড়ান।

প্রযু ক্ তিগত তথ্য আর�ো বেশি
নির্ভু ল করুন এবং গুণমান
বজায় রাখু ন।

ডু প্লিকেট কাজ এবং
ত্রুটির কারণে হওয়া
ব্যয় কমান।

মূ ল ্য-সংয�োজিত কাজে
মন�োনিবেশ এবং বৃ দ্ ধি
অব্যাহত রাখু ন।

স্যাম্পলিং এবং
উৎপাদনের টাইমলাইনে
গতি আনু ন।

বিশ্বখ্যাত, উদ্ভাবন ী PLM Suite
Centric PLMTM নানা জিনিসের একটি আন্তঃসংযু ক্ত স্যুট যা ল ীড টাইম কমান�ো, ব্যয় কমান�ো
এবং য�োগায�োগ সহজ করার মাধ্যমে দক্ষভাবে চালান�োর এবং জটিলতা সামলান�োর জন্য একটি
ডিজিটাল ভ ীত। প্রতিয�োগ ী হয়ে উঠু ন আর বৃ দ্ ধি অব্যাহত রাখু ন।
পণ্য বিবরণ ী:

সহজেই গ্রাহকের টেক প্যাক ডেটা ইম্পোর্ট করুন আর মূ ল ্যনির্ধারণ, BOM, প্যাটার্ন ফাইল,
মার্কার ফাইল শুরু করুন এবং নির্মাণ, প্যাকেজিং ও লেবেলিং সহ বিশদ প্রযু ক্ তিগত তথ্য,
এর মধ্যে লিখু ন।

উপকরণ
ব্যবস্থাপনা:

উপকরণের লাইব্রেরিগুলিকে কেন্দ ্রীভূ ত করুন এবং পণ্য, সংগ্রহ এবং সব মরসু ম জু ড়ে উপকরণ
ব্যবহারের খ�োঁ জ রাখু ন। গুণমান, ডেলিভারি এবং মার্জি ন সু নিশ্ চিত করতে সহজেই BOM
আপডেট করুন।

ক্যালেন্ডার
পরিচালনা:

আপনার প্রাক-উৎপাদন প্রক্রিয়ার সামনে-পিছনে পরিকল্পনার জন্য ক্যালেন্ডারে কাজগুলি
নির্ধারিত এবং ট্র্যাক করুন। নির্ধারিত সময়স ীমা সম্পর্কে সচেতনতা নিশ্চিত করতে, বাধার
সমাধান করতে, কাজের খ�োঁ জ রাখতে এবং সমস্ত উৎপাদনের সময়স ীমা পূ র ণের জন্য
ম্যানেজারদের জন্য এইসব দৃ শ ্যমান করার ব্যবস্থা রয়েছে।

গুণমান
ব্যবস্থাপনা:

গুণমান নিয়ন্ত্রণকে সহজ করতে এবং নিরাপত্তা আর ন ীতিপালনের ট্র্যাকিং করতে সক্ষম করার
জন্য পর ীক্ষার মান ঠিক করার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা আনু ন।

প্রোডাক্ট স�োর্স িং:

দল ীয় সদস্যদেরকে সরবরাহকার ীদের তু লনা করতে, হাজার হাজার সরবরাহকার ীদের
প্রস্তাব সামলাতে এবং পারফর্মেন্স, স্থিতি এবং সমস্যা ট্র্যাক করার ক্ষমতা দিয়ে জটিল
স�োর্সিং সহজ করে তু লু ন।

পণ্যদ্রব্য
পরিকল্পনা:

অনু ধাবনে র জন্য অর্থপরিকল্পনার টু লগুলি ব্যবহার করে পণ্য পরিকল্পনাকে
বাস্তবিক করে তু লু ন এবং গৃ হ ীত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে টার্গেট মার্জি ন এবং
প্রকৃ ত মার্জি নকে “স্যান্ডবক্স” করুন। উৎপাদনের সংস্থান নিয়ে পরিকল্পনা
করতে স্ট্যান্ডার্ড মিনিট ভ্যালু (SMV)/ স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার ভ্যালু র (SMH)
ভিত্তিতে উচ্চস্তর ীয় সক্ষমতার পরিকল্পনা চাক্ষু ষ করে তু লু ন

প্রক্রিয়া
ব্যবস্থাপনা:

কাজের চাপ সামলান এবং উৎপাদনশ ীলতা, প্রতিক্রিয়াশ ীলতা
এবং স্বচ্ছতা আর�ো ভাল করার মাধ্যমে সেইসব প্রক্রিয়াগুলিকে
নির্ধারিত করুন যা মানু ষ কে প্রকল্প আর কাজের সাথে সংযু ক্ত
করে। দল ীয় সদস্যদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে জিনিসগুলির
বিকাশের পর্যায় থেকে সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সাহায্য
করার জন্য অবগত করা হয়।

সংগ্রহ পরিচালনা: গতিশ ীলভাবে আপডেটেড, টেইলার-মেড সংগ্রহের বই
এবং ক্যাটালগ সক্ষম করুন যা উৎপাদনের জন্য উপলভ্য
পণ্য দেখায়।
চূ ড়ান্ত পরিদর্শ ন:

মূ ল পণ্য বিবরণ ীর সাথে গুণমানের মূ ল ্যায়নের মানদণ্ড সংযু ক্ত
থাকায়, প্রতি পণ্যের ভিত্তিতে গ্রাহকদের জন্য গ্রহণয�োগ্য গুণমানের স্তর
এবং মূ ল ্যায়নের দিকগুলি পূ রণ করার মাধ্যমে পণ্যের গুণমান বজায় রাখু ন।
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PLM এর সমস্ত মডিউল, সংয�োজক এবং
ম�োবাইল অ্যাপ ক ীভাবে কাজ করে দেখু ন,
আজই আমাদের সাথে য�োগায�োগ করুন।

ডেম�ো
অনু র�ো ধ
করুন

নমু ন া ব্যবস্থাপনাকে সুপ ারচার্জ করুন
নমু ন া এবং প্রোট�োটাইপ তৈরিকে সহজ করে তার নিয়ন্ত্রণ নিন যাতে ভার্চুয়াল
নমু ন া তৈরি এবং ম�োবাইল নমু ন া ট্র্যাকিংএর মাধ্যমে ওয়ান টাইম থ্রু রেট
উন্নত করা যায়।
পণ্যের ডিজাইন, বিকাশ এবং পর্যাল�োচনা করার উপায়ে প্রান্ত-থেকে-প্রান্ত 3D PLM
প্রযু ক্তি সহ CLO, Optitex এবং Browzwear এর মাধ্যমে যুগ ান্তকার ী বদল আনু ন।
সম্পূর্ণ 3D কর্মপ্রবাহের ফলে সত্যিকারের সহয�োগ ী পণ্যের ডিজাইন করা যায়, ফিজিকাল নমু ন ার
পু ন রাবৃ ত্তি কমায় আর ডিজাইনগুলি সময়ের আগেই করে এবং একটি কেন্দ ্রীভূ ত ডিজিটাল
জায়গায় পরিবর্ত নগুলি ধারণ করে কাজের পু ন রাবৃ ত্তি থেকে রেহাই দেয়। 3D প্রোট�োটাইপিংএর
স�ৌজন্যে নাটক ীয়ভাবে খরচ এবং সময় কমে যায়।
সময় বাঁ চ াতে এবং ব্যয় কমাতে Centric PLM Sample Review এবং Fit Review
ম�োবাইল অ্যাপের সাহায্যে স্যাম্পল ট্র্যাকিং আর পর্যাল�োচনাকে আপনার হাতের
মু ঠ�োয় আনু ন।
Sample Review ম�োবাইল অ্যাপের সাহায্যে নমু ন া বিকাশকার ী দলকে ফট�ো তু লতে এবং
Centric PLM এ বাস্তব-সময়ে মন্তব্য য�োগ করতে দেয় যাতে নমু ন া পর্যাল�োচনাকালে কাজের
পু ন রাবৃ ত্তি কমান�ো এবং সময় বাঁ চ ান�ো যায়। কাজের পু ন রাবৃ ত্তি এবং বাধা নির্মূল করার জন্য
পর্যাল�োচনাকালে সবকিছু ই লাইভ করা হয়!
The Fit Review ম�োবাইল অ্যাপ ফিট রিভিউ দেওয়া সহজ করার মাধ্যমে ফিট পেশাদারদেরকে
ফিট সেশনে ম�োবাইল ডিভাইস নিয়ে যেতে দেয়, তাই পরে PLM সফ্টওয়্যারে ডেটা প্রবেশের জন্য
নিজের ডেস্কে ফিরে না গিয়েই তারা পরিমাপের তথ্য লিখতে পারেন। Fit review ন�োট সমস্ত
দলের কাছেই বাস্তব-সময়ে উপলভ্য থাকে, তারা যেখানেই কাজ করুন না কেন, ফলে প্রত্যেককে
একই প্রেক্ষাপটে থাকেন, ত্রুটি কমে এবং সময়ও বাঁ চে।

Manufacturing PLM Innovations
আপনার টেক প্যাকগুলিকে ক্রমান্বিত করুন!
Centric’s Manufacturing PLM এর উদ্ভাবনগুলি বাজারচালিত সমাধান যা টেক
প্যাকের তথ্য ভাগ করে নেওয়াকে দ্রুত, সহজ এবং আরও নির্ভু ল করে ত�োলে। কেন্দ ্রীভূ ত
পণ্যের প্যাক ডেটা ব্র্যান্ড এবং উৎপাদনকার ীর মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ অংশ ীদারিত্ব গড়ে তু লতে
সহয�োগিতা বাড়ায় এবং প্রযু ক্ তিগত তথ্য যেন আর�ো নির্ভু ল থাকে এবং সরাসরি একই
ফর্ম্যাটে ভাগ করা যায় তা সু নিশ্ চিত করে।

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং Centric PLM এর শক্তিকে
কাজে লাগান।
Centric AI Image search ব্যবহার করে চটজলদি উপকরণের লাইব্রেরিতে বিদ্যমান
উপকরণ, ট্রিম, রঙ এবং স্টাইল লাইব্রেরির চাক্ষু ষ সন্ধান করে, ফলে সহজেই উপকরণগুলি
নতু ন করে সাজাতে বা পু ন রায় ব্যবহার করতে পারেন।

Centric PLM
এর কথা বাজারই বলে

আমাদের ব্যবসা আগ্রাস ীভাবে বৃ দ্ ধির
পরিকল্পনা নিয়ে আমরা ভবিষ্যতে পা রাখার
জন্য প্রস্তুত, আর পু র �ো সংস্থা জু ড়ে একটি
শক্তিশাল ী এবং এক ীভূ ত বিকাশ প্রক্রিয়া গড়তে
Centric PLM আমাদেরকে সাহায্য করে।
সু রে ন্দ্র করুণাকরণ, CIO, Brandix

Adobe Illustrator and Centric 8 PLM এর মধ্যে সরাসরি
য�োগের মাধ্যমে সৃ জ নশ ীলতা এবং উদ্ভাবন উদ্ভাসিত করুন
Centric PLM এর সাথে অবিরাম যু ক্ত থাকা Adobe® Illustrator এ প্রযু ক্ তিগত
ডিজাইনারদের কাজ করার সু য �োগ দিন। ডিজাইনাররা যাতে সৃ জ নশ ীল এবং প্রযু ক্ তিগত
পণ্য বিকাশে আরও মন�োনিবেশ করতে পারেন তার জন্য সংয�োজনমূ ল্যে র বাইরের কাজ
কমান।

#CollaborativeManufacturing
#ReduceErrors #SaveTime
কেন MAS Holdings, Brandix, Hirdaramani, Top Form,
VT Garment, Clover, Regina Miracle, Li & Fung, SC Fashion এবং
আর�ো অনেক কম্পানি Centric সফ্টওয়্যারকে বিশ্বাস করে তা জানু ন।
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CENTRIC PLM ইতিমধ্যেই আমাদের কাজ
করার পদ্ধতিতে পরিবর্ত ন এনেছে। কর্ মীরা
ডেটা এন্ট ্রির বদলে আরও বেশি পণ্যে
মন�োয�োগ দিতে পারেন আর গ্রাহকদের
পরিষেবা দিতে পারেন।
মিংওয়ান ল�োথারুপং,
পণ্য বিকাশ বিভাগ ীয় ম্যানেজার,
VT Garment

PLM এর সমস্ত মডিউল, সংয�োজক এবং
ম�োবাইল অ্যাপ ক ীভাবে কাজ করে দেখু ন,
আজই আমাদের সাথে য�োগায�োগ করুন।
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