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VỚI PHẦN MỀM CENTRIC, CHÚNG 
TÔI TIẾT KIỆM RẤT NHIỀU THỜI 

GIAN TRAO ĐỔI. TRƯỚC ĐÂY 
LEVER STYLE CÓ CÁC QUY TRÌNH 

KHÁC NHAU CHO MỖI PHÒNG 
BAN VỚI NHIỀU CÔNG VIỆC 

TRÙNG LẶP, NHƯNG HIỆN NAY 
MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM VIỆC 
TRÊN CÙNG 1 NỀN TẢNG VÀ 

CÔNG VIỆC ĐƯỢC HỢP LÝ HÓA. 

“
“ 

THÁCH THỨC

 + Thiếu một hệ thống có thể theo dõi 
toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối 

 + Cần một nền tảng công nghệ đám mây 
để hỗ trợ chuyển đổi kỹ thuật số 

 + Các phòng ban khác nhau đang lãng 
phí thời gian để làm cùng một việc và 
nguyên vật liệu bị gấp đôi nhu cầu

 + Cần phản hồi nhanh hơn tới khách 
hàng và các đơn vị thuộc nhiều chuỗi 
cung ứng khác nhau 

 + Các bộ phận đã dành nhiều thời gian 
để thực hiện tính giá hoàn toàn cục bộ
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“Trước đây, Lever Style chuyển đổi thông tin giữa 
các bộ phận khác nhau thông qua giấy tờ. Điều này 
dẫn đến việc các tài liệu bị trùng lặp và chúng tôi đã 
lãng phí rất nhiều thời gian vì các bộ phận khác nhau 
đang làm cùng một việc như nhau”.

Robin Li – Trưởng phòng quản lý Account tại Lever Style giải 
thích rằng mỗi phòng ban khác nhau có những kiểu làm việc 
theo cách riêng của họ, kể cả cách họ đặt và thể hiện mã hóa 
cho nguyên vật liệu: “Việc thiếu tính nhất quán dẫn đến khó 
tìm được các thông tin cần có và không phải lúc nào cũng 
biết chính xác được liệu nó đã được cập nhật mới nhất hay 
chưa”. Là một phần trong chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số 
của công ty, Lever Style đã triển khai giải pháp Quản lý vòng 
đời sản phẩm (PLM) của Centric để tập trung hóa mọi quy 
trình, tăng tính minh bạch và cải thiện giao tiếp trong nội bộ 
và với khách hàng.

Kể từ đó, mọi công việc ở Lever Style đều khác hoàn toàn. 
Những thông tin về sản phẩm được tập trung ngay từ khi bắt 
đầu cho đến khi sản phẩm cuối cùng được sản xuất kết thúc. 
Bằng việc thiết đặt giải pháp Centric PLM, mọi người đều ở 
trên cùng một nền tảng và Lever Style đang tiết kiệm thời 
gian thông qua việc giao tiếp hiệu quả hơn. Dữ liệu hoàn toàn 
minh bạch, mọi người có thể tìm thấy các thông tin cần thiết 
được tập trung hóa vào một trung tâm rất dễ để sử dụng.

Jimmy Zhang - Giám đốc CNTT tại Lever Style hiện đang dẫn 
dắt việc thực hiện dự án PLM. Ông giải thích cách Centric PLM 
đã thay đổi hoạt động tại Lever Style: “Với giải pháp Centric 
Software PLM được thiết đặt, chúng tôi đang tiết kiệm rất 
nhiều thời gian cho giao tiếp. Thông thường các bộ phận khác 
nhau đều có quy trình của riêng họ để chuyển tải thông tin, 
nhưng giờ đây tất cả đều ở trên cùng một nền tảng. Họ có 
nguồn dữ liệu minh bạch và có thể tìm thấy mọi thông tin cần 
thiết từ Centric PLM. Chúng tôi có thể kết nối giải pháp Centric 
PLM với hệ thống ERP của công ty cũng như là với khách hàng 
của mình”.

Làm thế nào mà Lever Style đạt được vị trí như bây giờ?

ĐỐI TÁC CUNG CẤP SẢN PHẨM MAY MẶC 
THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ 
Lever Style được thành lập vào năm 1956 và kể từ đó đã phát 
triển một loạt sản phẩm hàng đầu trong ngành, chúng được 
sản xuất tại nhiều nhà máy và các quốc gia khác nhau. Lever 
Style có thể thực hiện các đơn hàng số lượng nhỏ lẻ cùng tiến 
độ sản xuất ngắn, công ty cũng hỗ trợ các đối tác của mình 
bằng những hiểu biết về kỹ thuật và năng lực phát triển sản 
phẩm được tích lũy qua nhiều thập kỷ làm việc với những nhà 
thiết kế ưu tú nhất.

Hiện tại, Lever Style có khoảng 11 danh mục sản phẩm nhưng 
theo đà phát triển việc kinh doanh, họ đang mở rộng thêm 
các danh mục này để một ngày nào đó công ty sẽ là một đơn 
vị cung cấp mọi chủng loại sản phẩm.



KẾT QUẢ

 + Thông tin được tập trung hóa ngay từ đầu  
và có thể truy cập được dữ liệu trước đây  
về nguyên vật liệu 

 + Giao tiếp nhanh hơn vì tất cả các bộ  
phận sử dụng cùng một nền tảng

 + Dữ liệu hiện nay trở nên minh bạch và các 
phòng ban dễ dàng tìm thấy những thông  
tin cần thiết

 + Kết nối liền mạch giữa giải pháp Centric PLM 
và ERP; dữ liệu nhất quán, rõ ràng và mạch lạc

 + Cung cấp nhanh hơn cho khách hàng  
các mô hình về giá

 + Tăng độ chính xác cho thư viện nguyên  
vật liệu 
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TÌM KIẾM GIẢI PHÁP PHÙ HỢP MÔI 
TRƯỜNG 
Eddie Chan - Giám đốc điều hành tại Lever Style miêu tả 
việc có một hệ thống trung tâm là yêu cầu quan trọng 
như thế nào đối với công ty: “Chúng tôi tập trung rất 
nhiều vào sản phẩm, vì vậy lịch sử phát triển sản phẩm 
và tất cả thông tin liên quan là những yếu tố thành công 
quan trọng. Nếu bạn không có một hệ thống trung tâm, 
nếu bạn không bổ sung thêm cấu trúc vào tổ chức của 
mình, theo thời gian, bạn sẽ mất tất cả thông tin quan 
trọng này ”.

Đối với Lever Style, việc tìm ra giải pháp thúc đẩy sự hợp 
tác giữa các bộ phận và khách hàng là yêu cầu cấp thiết 
để việc phát triển sản phẩm được hiệu quả. Đảm bảo các 
khách hàng của họ có thể nhận được sản phẩm nhanh 
nhất cũng rất quan trọng. Chan cho biết thêm: “Chúng 
tôi tin rằng Centric PLM sẽ là chìa khóa của câu đố để làm 
cho môi trường sản phẩm trở nên hoàn hảo.”

LỰA CHỌN CENTRIC PLM
Khi đánh giá các giải pháp PLM trên thị trường, Lever Style biết được Centric PLM là một trong số ít các giải pháp có tỷ 
lệ chấp nhận rất cao từ người dùng. Zhang cho biết: “Chúng tôi cảm thấy điều này rất quan trọng vì công ty hiện giao 
dịch với rất nhiều khách hàng khác nhau, vì vậy chúng tôi muốn hợp tác với giải pháp PLM nói cùng một ngôn ngữ với 
họ”. Ông bổ sung thêm: “Trong tương lai, chúng tôi muốn tích hợp giải pháp Centric PLM với khách hàng của mình để 
việc liên lạc được liền mạch, vì vậy đây là một trong những lý do chúng tôi chọn Centric PLM”. Lever Style cũng biết tầm 
quan trọng của việc lựa chọn một giải pháp có thể truy cập được vào mọi lúc, ở mọi nơi dựa trên công nghệ đám mây. 

NHẤT QUÁN VÀ CHÍNH XÁC 
Chỉ sau một tuần, người dùng mới đã dễ dàng sử dụng Centric PLM. Li nói: ”Centric PLM vận hành một cách ngắn gọn, 
rõ ràng và dễ hiểu”.

Với Centric PLM, các đội nhóm hiện nay có các quy tắc tạo mã nguyên vật liệu và liệt kê thuộc tính một cách tự động. Li 
cho biết thêm: “Hiện tại chúng tôi có thể nhận được thông tin cần thiết theo một cách hiệu quả hơn rất nhiều. Bất cứ 
khi nào cần tìm kiếm thông tin bất kỳ, định mức nguyên vật liệu (BOM), hoặc tính toán chi phí, chúng tôi đều dễ dàng 
tìm thấy những gì mình cần”. 

Tính toán giá thành không còn là một quá trình 
tốn kém thời gian liên quan đến việc tìm kiếm 
qua các thư mục khác nhau; mọi việc giờ đây trở 
nên nhanh chóng và dễ dàng với Centric PLM. Li 
nói tiếp: “Giải pháp cải thiện hiệu quả công việc 
theo đúng những gì khách hàng của chúng tôi 
muốn. Họ muốn giá bán được cung cấp càng 
sớm càng tốt. Nó cũng cải thiện độ chính xác bởi 
vì chúng tôi hiện có thư viện cho nguyên vật liệu. 
Mọi người chỉ việc nhập một con số và sau đó có 
thể truy cập mọi thông tin mình cần thiết ”.

TƯƠNG LAI 3D 
Lever Style hẳn sẽ có một tương lai rất thú vị khi 
họ sử dụng Centric PLM để trợ giúp việc thực 
hiện mẫu 3D. Chan cho biết: “Đó là một phần 
rất quan trọng trong thế giới tương lai, nơi mà 
cách thức làm việc sẽ rất khác so với bây giờ”. 



GIỚI THIỆU VỀ LEVER STYLE  (www.leverstyle.com)
Chúng tôi là Lever Style.

Trong suốt hơn 60 năm qua, công ty chúng tôi liên tục tạo ra các sản phẩm hợp thời trang. Là một doanh nghiệp 
cung ứng đa dạng các loại mặt hàng có trụ sở ở Châu Á, chúng tôi mang đến một loạt các dịch vụ và giải pháp 
dành cho mọi nhu cầu về thiết kế, phát triển và sản xuất hàng may mặc của bạn.

SƠ LƯỢC VỀ CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Từ trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, Centric Software® cung cấp Ý tưởng Sản phẩm cho Nền tảng Chuyển đổi 
Kỹ thuật số phục vụ người Tiêu dùng của các Ngành Thời trang, Bán lẻ, Da Giày, hàng Cao cấp, hàng Dã ngoại, 
và nhóm ngành sản phẩm Tiêu dùng như mỹ phẩm, làm đẹp, thực phẩm & đồ uống. Giải pháp quản lý vòng đời 
sản phẩm (PLM) nổi bật của Centric - Centric PLMTM, cung cấp các chức năng quản lý về lập kế hoạch cung ứng 
hàng hóa, phát triển sản phẩm, tìm kiếm nguồn cung ứng, chất lượng và tối ưu hóa các danh mục sản phẩm 
dành riêng cho các ngành tiêu dùng nhanh. Giải pháp Centric SMB tập trung vào các công cụ thiết yếu và các 
giải pháp thực hành hiệu quả nhất của từng ngành dành cho các thương hiệu mới mở rộng. Nền tảng Đổi mới 
Trực quan của Centric (gọi tắt là CVIP) mang đến trải nghiệm bảng  số hóa trực quan cao trong việc cộng tác và 
ra quyết định. Centric Software đi tiên phong trong lĩnh vực di động, giới thiệu các ứng dụng di động đầu tiên cho 
PLM và được biết đến rộng rãi qua khả năng kết nối với hàng chục hệ thống quản lý doanh nghiệp khác như ERP, 
DAM, PIM, e-com, lập kế hoạch và nhiều hệ thống khác, cùng với các công cụ sáng tạo như Adobe® Illustrator và 
hàng loạt trình kết nối CAD 3D. Các giải pháp tân tiến của Centric 100% dựa theo định hướng của thị trường và 
đạt được mức tỷ lệ khả năng thích nghi của người dùng cao nhất & thời gian tạo ra các sản phẩm giá trị nhanh 
nhất trong ngành. Tất cả các cải tiến của Centric giúp rút ngắn thời gian đưa ra thị trường, thúc đẩy đổi mới sản 
phẩm và giảm chi phí.

Cổ phần của Centric Software phần lớn được sở hữu bởi Dassault Systèmes (Euronext Paris: # 13065, DSY.PA), 
công ty hàng đầu thế giới về thiết kế phần mềm 3D, giải pháp kỹ thuật số 3D Mock Up và PLM.

Centric Software đã nhận được nhiều giải thưởng và sự công nhận từ nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả việc 
được Red Herring đưa vào danh sách Top 100 Toàn cầu năm 2013, 2015 và 2016. Bên cạnh đó Centric cũng 
nhận được nhiều giải thưởng xuất sắc khác nhau từ Frost & Sullivan vào năm 2012, 2016, 2018 và 2021.

www.centricsoftware.com
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