ำ หรั ับผู้้ผ
PLM สำ�
� ลิิตกลุ่่ม
� OEM/ODM
เพิ่่ม
� ความร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตรจากแบรนด์์
และร้ ้านค้ ้าปลีีก

ปรัับปรุุงความแม่่นยำำ�
ของข้ ้อมููลทางเทคนิิค
และรัักษาคุุณภาพ

ลดต้ ้นทุุนจากงาน
ที่่�ซ้ำำ��ซ้ ้อนและ
ข้ ้อผิิดพลาด

มุ่่�งเน้ ้นไปที่่�งาน
ที่่�เพิ่่ม
� มููลค่า่ และ
เพิ่่ม
� การเติิบโต

เร่่งระยะเวลา
ในการผลิิตตััวอย่่าง
และผลิิตภััณฑ์์

PLM Suite ผู้้นำ
� ำ�ด้้านนวั ัตกรรมระดั ับโลก
่� มต่่อระหว่่างกั ันโดยเป็็นพื้้น
� ฐานทางดิิจิทั
Centric PLMTM เป็็นชุุดโมดููลที่่เ� ชื่อ
ิ ัลที่่จ
� ะขั ับเคลื่่อ
� น
ั
ิ
� ลดเวลาในการผลิิต ลดต้้นทุุน และเพิ่่�มความคล่่องตั ัว
ประสิทธิิภาพและจั ัดการความซับซ้้อนเพื่่อ
่� สาร ทำำ�ให้้ธุุรกิิจมีีความสามารถในการแข่่งขั ันและเติิบโต
ในการสื่อ
ข้้อมููลจำำ�เพาะ
ของผลิิตภั ัณฑ์์:

นำำ �เข้ ้าข้ ้อมููลเอกสารแสดงรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์ของลููกค้ ้าและเริ่่�มคิิดต้ ้นทุุน, BOM,
ไฟล์์รูป
ู แบบ, ไฟล์์ตัวั ทำำ�เครื่่�องหมาย และป้้ อนข้ ้อมููลทางเทคนิิค รวมถึึงรายละเอีียดของ
การสร้ ้าง การจััดทำำ�บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และการติิดป้้ายหรืือฉลากได้ ้อย่่างง่่ายดาย

การจั ัดการวั ัสดุุ:

รวมศููนย์์ไลบรารี่่�วัส
ั ดุุและติิดตามการใช้ ้วััสดุุในสายผลิิตภััณฑ์์ คอลเลกชััน และฤดููกาล
อััปเดต BOM ได้ ้อย่่างง่่ายดายเพื่่�อรัับประกัันคุุณภาพ การจััดส่ง่ และผลกำำ�ไร

การจั ัดการปฏิิทิน
ิ : กำำ�หนดและติิดตามงานผ่่านปฏิิทิน
ิ การวางแผนของกระบวนการก่่อนการผลิิต โดยวางแผน
� สุุดของงานหรืือจากจุุดสิ้้น
� สุุดของงานมายัังจุุดเริ่่�มต้ ้น ผู้้�จััดการ
จากจุุดเริ่่�มต้ ้นไปยัังจุุดสิ้้น
สามารถตรวจดููเพื่่�อความมั่่�นใจว่่าทุุกคนทราบกำำ�หนดการ แก้ ้ไขปัั ญหาคอขวด ติิดตามการ
ปฏิิบัติ
ั งิ าน และบริิหารงานให้ ้เสร็็จตามกำำ�หนดการการผลิิตทั้้�งหมด
การจั ัดการ
คุุณภาพ:

สร้ ้างมาตรฐานการทดสอบที่่�สอดคล้ ้องกัันเพื่่�อปรัับการควบคุุมคุุณภาพให้ ้เป็็ นไปได้ ้
อย่่างง่่ายดายและรวดเร็็ว รวมทั้้�งช่่วยให้ ้สามารถติิดตามความปลอดภััยและระเบีียบข้ ้อบัังคัับ

ั ซ้ ้อนให้ ้เป็็ นไปได้ ้อย่่างง่่ายดายและรวดเร็็ว โดยทำำ�ให้ ้สมาชิิกในทีีม
การจั ัดหาวั ัตถุุดิิบ ปรัับการจััดหาวััตถุุดิบ
ิ ที่่�ซับ
ำ หรั ับผลิิตภั ัณฑ์์: สามารถเปรีียบเทีียบซััพพลายเออร์์ จััดการข้ ้อเสนอหลายพัันรายการจากซััพพลายเออร์์
สำ�
และติิดตามผลการทำำ�งาน สถานะ และปัั ญหาต่่าง ๆ ได้ ้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
การวางแผนการ ปรัับแผนผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ ให้ ้สอดคล้ ้องกัับความเป็็ นจริิงโดยใช้ ้เครื่่�องมืือ
จั ัดจำำ�หน่่ายสิินค้้า: การวางแผนด้ ้านการเงิินเพื่่�อประเมิินและ “ทดลองพััฒนา” กำำ�ไรเป้้ าหมาย
ิ ใจ ทำำ�ให้ ้สามารถตรวจดููการ
และกำำ�ไรตามจริิงที่่�เป็็ นไปตามการตััดสิน
วางแผนกำำ�ลังั การผลิิตระดัับสููงโดยพิิจารณาจากค่่านาทีีมาตรฐาน
(Standard Minute Value หรืือ SMV) / ค่่าชั่่�วโมงมาตรฐาน
(Standard Hour Value หรืือ SMH) เพื่่�อวางแผนทรััพยากรการผลิิต
การจั ัดการ
กระบวนการ:

จััดการปริิมาณงานและเพิ่่ม
� ผลการผลิิต การตอบสนอง และ
ความโปร่่งใส โดยการกำำ�หนดกระบวนการที่่�เชื่่�อมโยงผู้้�คน
เข้ ้ากัับโครงการและงานต่่าง ๆ สมาชิิกในทีีมจะได้ ้รัับแจ้ ้ง
โดยอััตโนมััติเิ พื่่�อให้ ้ช่่วยนำำ �ผลิิตภััณฑ์์เข้ ้าสู่่�วงจร
การพััฒนาจนเสร็็จสมบููรณ์์

การจั ัดการ
ั
คอลเลกชัน:

ทำำ�ให้ ้มีีหนัังสืือคอลเลกชัันและแคตตาล็็อกที่่�ได้ ้รัับ
การปรัับแต่่งให้ ้เหมาะสมโดยเฉพาะพร้ ้อมอััปเดตได้ ้
ตลอดเวลาโดยการแสดงผลิิตภััณฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�พร้ ้อม
สำำ�หรัับการผลิิต

การตรวจสอบ
ขั้้�นสุุดท้้าย:

รัักษาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ด้ ้วยการบรรลุุระดัับคุุณภาพที่่�
ยอมรัับได้ ้และคะแนนการประเมิินสำำ�หรัับลููกค้ ้าต่่อผลิิตภััณฑ์์
แต่่ละชิ้้�น เนื่่�องจากเกณฑ์์การประเมิินคุุณภาพถููกเชื่่�อมโยงกัับ
ข้ ้อมููลจำำ�เพาะของผลิิตภััณฑ์์ดั้้ง� เดิิม
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ำ หรั ับ
� มต่่อ และแอปสำ�
ดููโมดููล ตั ัวเชื่่อ
ำ หรั ับ
อุุปกรณ์์พกพาทั้้�งหมดสำ�
การใช้้งาน PLM ติิดต่่อเราวั ันนี้้�เลย

ขอรั ับชม
การสาธิิต

ขั ับเคลื่่อ
� นการจั ัดการตั ัวอย่่าง
ผลิิตภั ัณฑ์์ได้้อย่่างเต็็มกำำ�ลั ัง
ปรั ับและควบคุุมการสร้้างตั ัวอย่่างผลิิตภั ัณฑ์์และผลิิตภั ัณฑ์์ต้้นแบบให้้เป็็น
ไปอย่่างง่่ายดายและรวดเร็็วเพื่่อ
� เพิ่่�มอั ัตราการผลิิตที่่จ
� บในกระบวนการเดีียว
ด้้วยการสร้้างตั ัวอย่่างผลิิตภั ัณฑ์์เสมืือนจริิงและการติิดตามตั ัวอย่่าง
ผลิิตภั ัณฑ์์บนอุุปกรณ์์พกพา
ปฏิิวั ัติิวิธีี
ิ การออกแบบ พั ัฒนา และประเมิินผลิิตภั ัณฑ์์ด้ ้วยเทคโนโลยีี 3 มิิติข
ิ อง PLM
แบบครบวงจร รวมถึึง CLO, Optitex และ Browzwear
ขั้้�นตอนการทำำ�งานแบบ 3 มิิติที่่
ิ ส
� มบููรณ์แ
์ บบช่่วยให้ ้สามารถออกแบบผลิิตภััณฑ์์ด้ ้วยการ
ประสานงานกัันโดยแท้ ้จริิง ลดการจััดทำำ�ตัวั อย่่างผลิิตภััณฑ์์จริิงซ้ำำ�� และขจััดการทำำ�งานที่่�
ซ้ำำ��ซ้ ้อนด้ ้วยการสร้ ้างสรรค์์งานออกแบบได้ ้รวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�นและตรวจจัับการเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ
ในระบบดิิจิทั
ิ ล
ั แบบรวมศููนย์์ ลดค่่าใช้ ้จ่่ายและเวลาลงอย่่างมากด้ ้วยการสร้ ้างผลิิตภััณฑ์์
ต้ ้นแบบ 3 มิิติ ิ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการติิดตามตั ัวอย่่างผลิิตภั ัณฑ์์และการประเมิินผลที่่ทำ
� �
ำ ได้้ทุุกที่่�
ำ หรั ับอุุปกรณ์์พกพา
ด้้วยแอป Centric PLM Sample Review และ Fit Review สำ�
เพื่่อ
� ประหยั ัดเวลาและลดค่่าใช้้จ่่าย
แอป Sample Review สำำ�หรัับอุุปกรณ์์พกพาช่่วยให้ ้ทีีมพััฒนาตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์สามารถ
ถ่่ายภาพและใส่่ความคิิดเห็็นใน Centric PLM แบบเรีียลไทม์์ได้ ้ในระหว่่างการประเมิิน
ตััวอย่่างผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อลดการทำำ�งานซ้ำำ��ซ้ ้อนและประหยััดเวลา ทุุกอย่่างจะเกิิดขึ้้น
� ตาม
เวลาจริิงในระหว่่างการประเมิินเพื่่�อขจััดการทำำ�งานซ้ำำ��ซ้ ้อนและขจััดปััญหาคอขวด
แอป Fit Review สำำ�หรัับอุุปกรณ์์พกพาช่่วยปรัับขั้้�นตอนการประเมิินความเหมาะสมให้ ้เป็็ นไป
ได้ ้อย่่างง่่ายดายและรวดเร็็ว โดยช่่วยให้ ้ผู้้�เชี่่�ยวชาญสามารถนำำ �อุป
ุ กรณ์์พกพาเข้ ้าเซสชั่่�น
ประเมิินความเหมาะสม รวมถึึงจดบัันทึึกข้ ้อมููลเกี่่�ยวกัับการวััดต่า่ ง ๆ โดยไม่่ต้ ้องกลัับไปที่่�โต๊๊ะ
เพื่่�อกรอกข้ ้อมููลลงในซอฟต์์แวร์์ PLM ในภายหลััง บัันทึึกใน Fit Review พร้ ้อมให้ ้ทีีมงาน
ทั้้�งหมดใช้ ้งานแบบเรีียลไทม์์ได้ ้ไม่่ว่า่ จะทำำ�งานจากที่่�ใด ทำำ�ให้ ้ทุุกคนรัับทราบพร้ ้อมกััน
ลดข้ ้อผิิดพลาด และประหยััดเวลา

นวั ัตกรรม Manufacturing PLM
มาจั ัดเอกสารแสดงรายละเอีียดของผลิิตภั ัณฑ์์ให้้เป็็นระเบีียบกั ัน!

ั ขัับเคลื่่�อนตลาดที่่�ช่ว่ ยให้ ้แบ่่งปัั น
นวััตกรรม Manufacturing PLM ของ Centric เป็็ นโซลููชัน
ข้ ้อมููลในเอกสารแสดงรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์ได้ ้เร็็วขึ้้�น ง่่ายขึ้้�น และแม่่นยำำ�ยิ่่ง� ขึ้้�น ข้ ้อมููล
แสดงรายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์ในแบบรวมศููนย์์ช่ว่ ยยกระดัับการประสานการทำำ�งานระหว่่าง
แบรนด์์กับ
ั ผู้้�ผลิิตเพื่่�อสร้ ้างความเป็็ นพัันธมิิตรที่่�แน่่นแฟ้้ นยิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งช่่วยให้ ้มั่่�นใจได้ ้ว่่า
ข้ ้อมููลทางเทคนิิคนั้้�นแม่่นยำำ�และถููกแบ่่งปัั นโดยตรงในรููปแบบเดีียวกััน

ิ ธิิภาพของเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์ ์และ
ควบคุุมประสิท
Centric PLM
ั การค้ ้นหาภาพด้ ้วยเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์จาก Centric เพื่่�อค้ ้นหาใน
ใช้ ้ฟัั งก์์ชัน
ไลบรารี่่�วัส
ั ดุุแบบเห็็นภาพประกอบได้ ้อย่่างรวดเร็็ว ไม่่ว่า่ จะเป็็ นการค้ ้นหาวััสดุุ วััสดุุที่่ผ่
� า่ น
การตััดแต่่งแล้ ้ว สีี และสไตล์์ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้ ้ง่่ายต่่อการสั่่�งซื้้�อใหม่่หรืือการนำำ �วัส
ั ดุุมาใช้ ้ซ้ำำ��

ความต้้องการ
Centric PLM ในตลาด

เราพร้ ้อมที่่�จะก้ ้าวไปสู่่�อนาคตด้ ้วยแผนรุุก
ขยายธุุรกิจิ อย่่างจริิงจััง และ Centric PLM
จะสนัับสนุุนเราด้ ้วยกระบวนการพััฒนา
ที่่�แข็็งแกร่่งและรองรัับการทำำ�งานร่่วมกััน
ในองค์์กรได้ ้อย่่างครบวงจร
Surendra Karunakaran, CIO, Brandix

ปลดปล่่อยความคิิดสร้้างสรรค์์และนวั ัตกรรมด้้วยการ
่� มโยงโดยตรงระหว่่าง Adobe Illustrator กั ับ
เชื่อ
Centric 8 PLM
ช่่วยให้ ้นัักออกแบบด้ ้านเทคนิิคสามารถทำำ�งานด้ ้วย Adobe® Illustrator ซึ่่�งเชื่่�อมต่่อกัับ
Centric PLM ได้ ้อย่่างลงตััว ลดงานที่่�ไม่่ได้ ้เพิ่่ม
� มููลค่า่ ให้ ้น้ ้อยที่่�สุด
ุ เพื่่�อให้ ้นัักออกแบบ
สามารถมุ่่�งเน้ ้นไปที่่�การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เชิิงสร้ ้างสรรค์์และเชิิงเทคนิิคได้ ้มากยิ่่�งขึ้้�น

#CollaborativeManufacturing
#ReduceErrors #SaveTime
พบกั ับเหตุุผลที่่บ
� ริิษั ัทอย่่าง MAS Holdings, Brandix,
Hirdaramani, Top Form, VT Garment, Clover, Regina Miracle,
Li & Fung, SC Fashion และอีีกมากมาย มีีความไว้้วางใจใน Centric PLM
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Centric PLM ได้ ้เปลี่่�ยนวิิธีก
ี ารทำำ�งาน
ของเราไปแล้ ้ว พนัักงานจะสามารถมุ่่�งเน้ ้น
ไปที่่�ผลิิตภััณฑ์์และการให้ ้บริิการลููกค้ ้า
มากกว่่าการป้้ อนข้ ้อมููล
Mingkwan Lotharukpong
ผู้้จั
� ัดการแผนกพั ัฒนาผลิิตภั ัณฑ์์
VT Garment

ำ หรั ับ
� มต่่อ และแอปสำ�
ดููโมดููล ตั ัวเชื่่อ
ำ หรั ับ
อุุปกรณ์์พกพาทั้้�งหมดสำ�
การใช้้งาน PLM ติิดต่่อเราวั ันนี้้�เลย

ขอรั ับชม
การสาธิิต

