PLM untuk Produsen OEM/ODM
Meningkatkan kerja
sama dengan mitra
merek & ritel.

Meningkatkan akurasi
informasi teknis &
menjaga kualitas.

Mengurangi biaya
akibat pekerjaan
ganda dan kesalahan.

Mempercepat jadwal
waktu pengambilan
sampel & produksi.

Fokus pada pekerjaan
bernilai tambah &
mendorong pertumbuhan.

PLM Suite Inovatif yang Terdepan di dunia
Centric PLMTM adalah paket modul saling terhubung yang merupakan fondasi digital untuk
mendorong efisiensi dan mengelola kompleksitas guna mempersingkat waktu tunggu,
memangkas biaya, dan merampingkan komunikasi. Jadilah kompetitif dan bertumbuh.
Spesifikasi
Produk:

Dengan mudah mengimpor data paket teknologi pelanggan dan memulai perkiraan
biaya, BOM, file pola, file penanda, dan memasukkan informasi teknis termasuk
detail konstruksi, kemasan, dan pelabelan.

Manajemen
Material:

Sentralisasi pustaka material dan melacak penggunaan material di seluruh jajaran
produk, koleksi, dan musim. Dengan mudah memperbarui BOM untuk memastikan
kualitas, pengiriman, dan margin.

Manajemen
Kalender:

Menetapkan dan melacak tugas melalui kalender perencanaan maju atau mundur
untuk proses pra-produksi Anda. Manajer memiliki visibilitas untuk memastikan
kesadaran akan tenggat, mengatasi 'bottleneck', melacak pelaksanaan tugas, dan
memenuhi semua tenggat produksi.

Manajemen
Kualitas:

Menetapkan standar uji yang konsisten untuk menyederhanakan kontrol kualitas
dan memungkinkan pelacakan keselamatan dan kesesuaian.

Pengadaan
Bahan Produk:

Menyederhanakan proses pengadaan yang rumit dengan memampukan anggota
tim untuk membandingkan berbagai pemasok, menangani ribuan proposal
pemasok, dan melacak kinerja, status, serta masalah.

Perencanaan
Merchandise:

Menyelaraskan rencana produk dengan realitas menggunakan alat
perencanaan keuangan untuk memperkirakan dan menguji-terapkan
margin target dan margin aktual sebagai respons terhadap keputusan
yang diambil. Mendapatkan visibilitas atas perencanaan kapasitas
tingkat tinggi berdasarkan Standard Minute Value (SMV)/Standard
Hour Value (SMH) untuk merencanakan sumber daya produksi.

Manajemen
Proses:

Mengelola beban kerja dan meningkatkan produktivitas,
responsivitas, dan transparansi dengan mendefinisikan
proses-proses yang menghubungkan orang dengan
proyek dan tugas. Anggota tim secara otomatis
diberitahu untuk membantu membawa item
melewati siklus pengembangan hingga selesai.

Manajemen
Koleksi:

Memungkinkan adanya katalog dan buku koleksi
yang dibuat khusus dan diperbarui secara
dinamis untuk memamerkan produk-produk
yang tersedia untuk produksi.

Pemeriksaan
Final:

Menjaga kualitas produk dengan memenuhi tingkat
kualitas dan poin-poin evaluasi yang dapat diterima bagi
pelanggan untuk setiap produk sebagaimana kriteria
evaluasi kualitas terhubung dengan spesifikasi produk asli.
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Lihat seluruh modul, penghubung,
dan aplikasi seluler untuk
mengetahui bagaimana PLM
bekerja, hubungi kami hari ini.

MINTA
DEMO

Manajemen Sampel yang
Super Tangguh
Rampingkan dan ambil kendali pembuatan sampel dan prototipe
untuk mempertinggi tingkat kelolosan langsung dengan pembuatan
sampel virtual dan pelacakan sampel seluler.
Merevolusi cara produk didesain, dikembangkan, dan di-review dengan
teknologi PLM 3D end-to-end termasuk CLO, Optitex, dan Browzwear.
Alur kerja 3D yang lengkap memberdayakan desain produk yang benar-benar
kolaboratif, mengurangi perulangan sampel fisik, dan meniadakan pengerjaan
ulang dengan mengartikulasikan desain lebih cepat dan menangkap perubahan
dalam ruang digital yang terpusat. Secara dramatis memangkas biaya dan waktu
dengan pembuatan prototipe 3D.
Pegang kendali penuh atas pelacakan dan review sampel dalam genggaman
Anda dengan aplikasi seluler Centric PLM Sample Review dan Fit Review
untuk menghemat waktu dan memangkas biaya.
Aplikasi seluler Sample Review memungkinkan tim pengembangan sampel untuk
mengambil foto dan menambahkan komentar di Centric PLM secara real-time
selama sesi review sampel guna mengurangi pengerjaan ulang dan menghemat
waktu. Segala sesuatu dikerjakan secara live, selama sesi review untuk meniadakan
perlunya pengerjaan ulang dan menghilangkan bottleneck!
Aplikasi seluler Fit Review merampingkan review kesesuaian dengan
memungkinkan profesional kesesuaian (fit) untuk membawa perangkat seluler
dalam sesi penyesuaian (fit), membawa catatan pengukuran tanpa harus kembali
ke meja kerja mereka untuk memasukkan data ke perangkat lunak PLM nantinya.
Catatan review kesesuaian tersedia untuk semua tim, secara real-time di mana
pun mereka bekerja, sehingga setiap orang terus memiliki pemahaman yang
sama, mengurangi kesalahan, dan menghemat waktu.

Inovasi PLM Produksi
Kelola penataan karya teknologi Anda!
Inovasi PLM Produksi Centric merupakan solusi berpenggerak pasar yang
menjadikan berbagi-pakai informasi paket teknologi lebih cepat, lebih mudah,
dan lebih akurat. Data paket teknologi produk yang terpusat meningkatkan
kerja sama antara berbagai merek dan produsen untuk membangun
kemitraan yang lebih dekat lagi dan memastikan informasi teknis lebih akurat
dan dibagikan langsung dalam format yang sama.

Rangkul potensi Kecerdasan Buatan dan Centric PLM
Gunakan pencarian Gambar Centric AI untuk secara cepat dan visual mencari
material, trim, warna, dan pustaka model yang sudah ada di dalam pustaka
material untuk dengan mudah menyusun ulang atau menggunakan ulang
material.

Bebaskan kreativitas dan inovasi dengan hubungan
langsung antara Adobe Illustrator dan Centric 8 PLM
Memungkinkan desainer teknis untuk bekerja dalam Adobe® Illustrator yang
terhubung langsung dengan Centric PLM. Meminimalkan pekerjaan yang
tidak bernilai-tambah sehingga desainer dapat lebih fokus pada
pengembangan produk kreatif dan teknis.

#ManufakturingKolaboratif
#MengurangiKesalahan #MenghematWaktu
Ketahui mengapa perusahaan seperti MAS Holdings, Brandix,
Hirdaramani, Top Form, VT Garment, Clover, Regina Miracle,
Li & Fung, SC Fashion, dan banyak lainnya mempercayai
Centric PLM.
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Testimoni Pasar
tentang Centric PLM

Kami sangat siap menyongsong masa
depan dengan rencana menumbuhkan
bisnis secara agresif, dan Centric PLM
mendukung kami dengan proses
pengembangan yang tangguh dan
seragam di seluruh organisasi.
Surendra Karunakaran, CIO, Brandix

Centric PLM telah mengubah cara
kami bekerja. Karyawan dapat lebih
berkonsentrasi pada produk dan
menawarkan layanan kepada pelanggan,
daripada melakukan entri data.
Mingkwan Lotharukpong,
Manajer Divisi Pengembangan Produk,
VT Garment
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dan aplikasi seluler untuk
mengetahui bagaimana PLM
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