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“ผมใช้ร้ะบบเก่า่ทำาสิ�งต่า่งๆ มาก่มายท่�เราพยายามจะทำาให้ไ้ด้ผ้ลิ แต่ม่ัน
ค่อ่นขา้งขดั้ก่บัค่วามต่อ้งก่ารขั �นพ้�นฐานท่�สำาค่ญัท่�สดุ้ของเรา ซึ่่�งก่ค็่อ้ค่วาม
สามารถในก่ารใสส่ว่นประก่อบแลิะช้ิ�นสว่นต่า่งๆ เพ้�อสรา้ง BOM ผมค่ดิ้วา่
เรามง่านมาก่เก่นิก่วา่ท่�ระบบจะรองรับได้”้   

อาเวอร ่ฟร็องซึ่วัส ์ผ้จั้ด้ก่ารโค่รงก่าร อธิ์บิายถง่ปัญห้าท่�พบเม้�อใช้ ้PLM 
แบบเก่า่ก่อ่นท่�บรษัิัทจะเปลิ่�ยนมาใช้ ้Centric ด้ว้ยสาเห้ต่ทุ่�วา่ UPPAbaby 
ต่อ้งก่ารโซึ่ลิช้้นัท่�สามารถรองรับก่ารทำางานก่บัผลิติ่ภัณัฑ์ท์่�มส่ว่นประก่อบ 
500 ถง่ 1,000 ช้ ิ�น ก่ารใช้ต้่ารางขอ้มล้ิแลิะอเ่มลิเพ้�อพัฒนาผลิติ่ภัณัฑ์นั์�น
ไมเ่พย่งพอท่�จะรองรับก่ารเต่บิโต่ท่�รวด้เร็วของบรษัิัท แลิะระบบเด้มิท่�บรษัิัท
ใช้ก้่ไ็มส่ามารถต่อบสนองค่วามต่อ้งก่ารได้ ้ปัจจบุนัมก่่ารบนัทก่่ขั �นต่อนก่าร
ทำางานของบรษัิัทแลิะแต่ล่ิะขั �นต่อนก่ด็้ำาเนนิก่ารโด้ยอตั่โนมตั่ ิโด้ยสามารถ
เขา้ถง่ขอ้มล้ิผลิติ่ภััณฑ์ไ์ด้ง้า่ยแลิะมข่อ้มล้ิรวมอย้ใ่นท่�เด้ย่ว UPPAbaby 
เด้นิทางมาถง่จดุ้น่�อยา่งไร

ก่ำาเนดิ้ของ UPPAbaby    
UPPAbaby มส่ำานัก่งานต่ั �งอย้ท่่�รัฐแมสซึ่าช้เ้ซึ่ต็่ส ์ประเทศสห้รัฐอเมรกิ่า 
โด้ยก่อ่ต่ั �งข่�นเม้�อป่ 2006 จาก่ก่ารรวมทม่ของสามภ่ัรรยาท่�มค่่วามร้ค้่วาม
สามารถในด้า้นงานวจัิยแลิะก่ารพัฒนา ก่ารปฏิบิตั่กิ่าร ก่ารต่ลิาด้ แลิะก่าร
ขาย ผลิติ่ภััณฑ์ท์่� UPPAbaby ผลิติ่แลิะจำาห้น่ายค่อ้ รถเข็นแลิะท่�นั�ง
ในรถยนต่ส์ำาห้รับเด็้ก่ท่�มค่่ณุภัาพสง้ โด้ยมช่้้�อเสย่งด้า้นก่ารออก่แบบท่�ม่
ค่ณุภัาพ เป็นนวตั่ก่รรมให้ม ่แลิะใช้ง้านได้จ้รงิ แลิะเต่บิโต่ได้อ้ยา่งรวด้เร็ว
จาก่ก่ารแนะนำาสนิค่า้ก่ันปาก่ต่่อปาก่ของก่ลิุ่มคุ่ณพ่อคุ่ณแม่ท่�มส่ายต่า 
เฉี่ยบแห้ลิม บรษัิัทภัม้ใิจในก่ารให้บ้รกิ่ารลิก้่ค่า้แลิะพัฒนาท่�นั�งในรถยนต่ ์
โด้ยได้รั้บแรงบนัด้าลิใจมาจาก่ค่วามต่อ้งก่ารของลิก้่ค่า้ รวมทั �งให้ค้่วามสำาค่ญั
ก่บัค่วามปลิอด้ภัยั ค่วามสะด้วก่สบาย แลิะค่วามงา่ยในก่ารใช้ใ้นผลิติ่ภัณัฑ์์

ช้ว่ติ่ก่ารทำางานเม้�อใช้ ้PLM แบบเก่า่

+ PLM เก่า่จัด้ก่ารสว่นประก่อบท่�ห้ลิาก่ห้ลิาย
ไมไ่ด้ ้

+  ไมม่ก่่ระบวนก่ารต่ดิ้ต่ามผลิก่ารทด้สอบ

+  ทม่ภัายในแลิะภัายนอก่ไมส่ามารถมองเห็้น
ค่วามเป็นไปในงานได้ ้

+  ต่อ้งใช้เ้วลิาในก่ารค่น้ห้าขอ้มล้ิแลิะรายงาน

+  มก่่ารใช้ต้่ารางขอ้มล้ิห้ลิายต่ารางเพ้�อช้ด้เช้ย
ขอ้ด้อ้ยของ PLM แบบเก่า่

+  ได้รั้บขอ้มล้ิไมค่่รบถว้นจาก่โรงงาน

ค่วามช้ว่ยเห้ลิอ้จาก่ CENTRIC PLM   
เอมลิิ ่เพน นคิ่เก่อรบ์อค่เก่อร ์ผ้จั้ด้ก่ารฝ่่ายวัสด้อุาวโุสของ UPPAbaby 
อธิ์บิายถง่ก่ระบวนก่ารทำางานของบรษัิัทก่อ่นห้ันมาใช้ ้PLM วา่ “เราใช้ ้
สว่นประก่อบต่า่งๆ มาก่มายในผลิติ่ภััณฑ์ ์แลิะเราก่็ทด้สอบสว่นประก่อบ
เห้ลิา่นั�นห้ลิายค่รั �งมาก่ ด้งันั�นเราจง่ต่อ้งก่ารห้าโซึ่ลิช้้นัท่�จะช้ว่ยให้ต้่ดิ้ต่าม
เร้�องน่�ได้ด้้ย่ ิ�งข่�น โด้ยท่�ผ้จั้ด้ก่ารโค่รงก่าร ทม่ค่วบค่มุค่ณุภัาพ แลิะทม่งาน
ในจน่ทกุ่ค่นต่อ้งสามารถเขา้ถง่ขอ้มล้ิน่�ได้ ้แลิะต่อ้งเป็นอะไรท่�นอก่เห้นอ้
จาก่ก่ารแช้รไ์ด้รฟ์ ซึ่่�งเป็นสิ�งท่�เราใช้ก้่นัโด้ยพ้�นฐานอย้แ่ลิว้” 

เพ้�อสรรห้าระบบ PLM ให้มม่าใช้ง้านแทน UPPAbaby จง่ได้พ้จิารณา 
จาก่รา่งแบบผลิติ่ภััณฑ์แ์ลิะประเมนิโซึ่ลิช้้นัท่�เป็นไปได้อ้ยา่งรอบค่อบวา่  
จะต่อบสนองค่วามต่อ้งก่ารของบรษัิัทได้ห้้รอ้ไม ่ฟร็องซึ่วัสก์่ลิา่ววา่ “ผมค่ดิ้
วา่ระบบอ้�นๆ ท่�เราเค่ยสนใจ ถก้่สรา้งข่�นมาเพ้�อสนิค่า้ท่�ใช้ว้สัด้แุข็งเทา่นั�น 
แลิะผลิติ่ภัณัฑ์ข์องเรานั�นอย้ก่่ ่�งก่ลิางแลิะมเ่อก่ลิกั่ษัณไ์มเ่ห้มอ้นใค่ร เราทำา
สนิค่า้ทั �งช้นดิ้แข็งแลิะขนดิ้ออ่นใน SKU แยก่ต่า่งห้าก่ แต่ก่่ท็ำาในผลิติ่ภัณัฑ์์
เด้ย่วก่นัด้ว้ย เราเลิยต่อ้งสลิะอยา่งใด้อยา่งห้น่�ง”

“ “มอ่ก่่บรษัิัทท่�เราพจิารณาใช้อ้ย่างจรงิจัง 
เช้น่ก่ัน แต่่เราอาจต่อ้งมาปรับแต่่งให้เ้ขา้ก่ับ

ค่วามต่อ้งก่ารของเรา เม้�อเทย่บก่ับ  
CENTRIC ซึ่่�งเป็นสิ�งท่�เราต่อ้งก่ารอย้่แลิว้
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ช้ว่ติ่ก่ารทำางานเม้�อใช้ ้Centric PLM

+  ขั �นต่อนก่ารทำางานเป็นแบบอตั่โนมตั่ ิ

+  จัด้ก่ารก่บัผลิติ่ภัณัฑ์ท์่�มส่ว่นประก่อบ 1,000 ช้ ิ�น
ได้อ้ยา่งงา่ยด้าย

+  มข่อ้มล้ิพรอ้มให้ท้กุ่ค่นเขา้ถง่ได้อ้ยา่งรวด้เร็ว

+  ไมต่่อ้งใช้โ้ปรแก่รมต่ารางขอ้มล้ิอก่่

+  มช่้อ่งขอ้มล้ิท่�ต่อ้งก่รอก่ จง่ช้ว่ยให้ไ้ด้ข้อ้มล้ิ 
ค่รบทั �งห้มด้

ก่ารต่ดิ้ต่ั �งแลิะก่ารใช้ง้าน
ก่ารต่ดิ้ต่ั �งแลิะก่ำาห้นด้ค่า่เพ้�อนำาระบบมาใช้ง้านนั�นเป็นไปแบบทางไก่ลิ ฟร็องซึ่วัสก์่ลิา่ว
วา่ “เราพง่พอใจก่บัผ้จั้ด้ก่ารโค่รงก่าร Centric มาก่ ระบบทำางานได้ค้่อ่นขา้งด้ม่าต่ลิอด้ 
มปั่ญห้าเล็ิก่นอ้ย 2-3 อยา่ง แต่ไ่ด้รั้บก่ารแก่ไ้ขอยา่งรวด้เร็ว ค่นท่�ไมไ่ด้เ้ป็นสว่นห้น่�ง
ของก่ารนำาระบบของ Centric มาใช้ง้าน ต่อ้งทำาค่วามเขา้ใจก่บั Centric แต่เ่ม้�อพวก่เขาได้เ้ห็้นแลิว้ ทกุ่ค่นก่ส็นับสนุนแลิะค่อ่นขา้งต่้�นเต่น้ไปก่บัสิ�งท่�เรา
สามารถทำาได้ใ้น Centric ห้นา้ต่าของห้นา้จอใช้ง้าน ค่วามสามารถในก่ารรายงาน แลิะทกุ่อยา่ง” 

พนัก่งานเห้ลิ่านั�นยังพอใจก่ับก่ารฝ่่ก่อบรมอก่่ด้ว้ย “ก่ารฝ่่ก่อบรมท่� Centric จัด้ข่�นนั�นมค่่วามเห้มาะสมมาก่ก่ว่าก่ารฝ่่ก่อบรมจาก่ระบบอ้�นๆ อย่างมาก่  
เราทกุ่ค่น “เขา้ใจซึ่อฟต่แ์วร”์ เพราะพวก่เราห้ลิายค่นได้ม้ส่ว่นในก่ารใช้ง้านด้ว้ยต่นเอง แลิว้เราก่แ็ยก่ยา้ยก่นัไปอบรมแผนก่ของเราเอง ด้เ้ห้มอ้นก่ารอบรม
จะผา่นไปได้เ้ร็วมาก่ เพราะมอ่ยา่งนอ้ยห้น่�งค่นท่�มส่ว่นรว่มในก่ารต่ดิ้ต่ั �งแลิะก่ำาห้นด้ค่า่ก่ารใช้ง้าน แลิะก่็ช้ว่ยจัด้ฝ่่ก่อบรมบางสว่น พวก่เราทกุ่ค่นเขา้ใช้ง้าน
ระบบในสำานัก่งานท่�อเมรกิ่าสกั่สองสามสปัด้าห้ก์่อ่นเปิด้ใช้ง้านจรงิ แลิว้ก่็ใช้ง้านได้ท้กุ่วนัโด้ยไมม่ปั่ญห้าจรงิๆ” ฟร็องซึ่วัสก์่ลิา่ว เขาสรปุวา่ “โด้ยรวมแลิว้ 
ถอ้เป็นประสบก่ารณท์่�ด้”่

ทกุ่อยา่งอย้ใ่นท่�เด้ย่วก่นั        
ฟร็องซึ่วัสก์่ลิา่วถง่ประโยช้นข์องก่ารต่ดิ้ต่ั �งแลิะใช้ง้าน Centric PLM วา่ “สิ�งท่�ด้ท่่�สดุ้ก่็ค่อ้เราร้ต้่ำาแห้น่งของทกุ่อยา่งได้ใ้นท่�เด้ย่ว เม้�อก่อ่นเราต่อ้งไปท่�
เซึ่ริฟ์เวอร ์ต่อ้งร้ว้า่จะใช้ไ้ฟลิต์่ารางขอ้มล้ิไห้น แลิว้ก่็ห้าไฟลิต์่ารางขอ้มล้ิมาด้ส้กั่ 2-3 รายก่าร จง่จะได้ข้อ้มล้ิทั �งห้มด้ท่�ต่อ้งก่าร แลิว้บางค่รั �งก่็ต่อ้งไปห้า
ขอ้มล้ิเพิ�มจาก่ค่นอ้�นด้ว้ย แต่ต่่อนน่�ทกุ่อยา่งรวมอย้ใ่น Centric” นคิ่เก่อรบ์อค่เก่อรเ์ห็้นด้ว้ย “ใช้ค่่ะ่ ทกุ่อยา่งอย้ใ่นท่�เด้ย่วก่นั เราสามารถเขา้ไปด้ร้ายงาน
ก่ารทด้สอบได้ง้า่ยโด้ยไมต่่อ้งด้ใ้นได้รฟ์ท่�แช้ร ์แลิะลิองค่น้ห้าวา่มค่่นต่ั �งช้้�อไฟลิว์า่อะไร อะไรทำานองนั�น มนัทำาให้ก้่ารค่น้ห้าอะไรก็่ต่ามเก่่�ยวก่บัสว่นประก่อบ
เร็วข่�นมาก่” เธิ์อก่ลิา่วต่อ่วา่ “ต่อนท่�เรายงัไมไ่ด้ใ้ช้ ้Centric PLM ฉัีนอาจต่อ้งใช้เ้วลิานานมาก่ก่วา่ 5 นาทเ่พ้�อค่น้ห้ารายงานก่ารทด้สอบ แต่ต่่อนน่�ฉัีนเห็้น
มนัได้ท้นัทเ่ลิย”

ขอ้ด้อ่ก่่ประก่ารก็่ค่อ้ไมต่่อ้งอปัเด้ต่ขอ้มล้ิแลิะต่ารางเวลิาซึ่ำ�าๆ ฟร็องซึ่วัสก์่ลิา่ววา่ “ขอ้ด้น่่�เขา้ก่นัก่บัขอ้ด้แ่รก่ เพราะทำาให้ผ้มอปัเด้ต่ทกุ่อยา่งได้ใ้นแค่ค่่รั �งเด้ย่ว
เทา่นั�น เม้�อก่อ่นเราไมเ่พย่งแต่จ่ะต่อ้งค่น้ด้ต้่ารางขอ้มล้ิเพ้�อค่น้ห้าขอ้มล้ิท่�เราต่อ้งก่าร แต่ย่งัมต่่ารางขอ้มล้ิวตั่ถปุระสงค่ต์่า่งๆ ห้ลิายรายก่ารท่�เราก่ำาลิงัแก่ไ้ข 
แลิะบางค่รั �งต่ารางเห้ลิา่น่�ก่็มข่อ้มล้ิไมเ่ห้มอ้นก่นั ต่อนน่�ทกุ่อยา่งได้รั้บก่ารอปัเด้ต่เพย่งค่รั �งเด้ย่วแลิะเช้้�อมโยงถง่ก่นัภัายใน Centric” 

นอก่จาก่น่� ก่ารเพิ�มช้อ่งขอ้มล้ิท่�ถก้่ต่อ้งลิงใน PLM จะทำาให้ข้อ้มล้ิท่�มาจาก่โรงงานของบรษัิัทสมบร้ณ์ยิ�งข่�นแลิะมาถง่เร็วข่�น ไมต่่อ้งสง่อเ่มลิแจง้ขอ้มล้ิ 
ไปมาก่นัอก่่ นคิ่เก่อรบ์อค่เก่อรก์่ลิา่ววา่ “เราอาจได้รั้บอเ่มลิพรอ้มขอ้มล้ิบางอยา่ง แลิว้เราก่็อาจต่อบก่ลิบัแลิะถามห้าสิ�งท่�ขาด้ห้ายไป ในขณะท่� Centric 
จะมท่กุ่สิ�งท่�เราต่อ้งก่ารพรอ้มอย้แ่ลิว้”

บอก่ลิาต่ารางขอ้มล้ิ 
ไมต่่อ้งใช้ง้านต่ารางขอ้มล้ิจำานวนมาก่มายอก่่ต่อ่ไป นคิ่เก่อรบ์อค่เก่อร ์
ค่าด้วา่ จะมก่่ารยก่เลิกิ่ต่ารางขอ้มล้ิก่ลิุม่ต่ั �งแต่ ่5 ถง่ 10 รายก่าร
ข่�นไป ซึ่่�งก่อ่นห้นา้น่�เค่ยใช้เ้ป็นแห้ลิง่ขอ้ม้ลิก่ลิางแลิะจำาเป็นต่อ่
ก่ารแบง่ปันขอ้มล้ิแลิะก่ารทำางานร่วมก่ัน “ฉัีนน่าจะยก่เลิกิ่ก่ารใช้ ้
ต่ารางขอ้ม้ลิ 10 รายก่ารไปได้ง้่ายๆ เรายังใช้ต้่ารางขอ้ม้ลิอก่่  
2-3 รายก่ารก่บัทม่ของเราในประเทศจน่ แต่เ่ม้�อต่ารางขอ้มล้ิเขา้ไป
อย้ใ่นระบบแลิว้ เราก่ไ็มม่ต่่ารางขอ้มล้ิเห้ลิา่นั�นอก่่ต่อ่ไป” 

โมด้้ลิ PLM ท่�จัด้เก่็บขอ้ม้ลิจำาเพาะของผลิติ่ภััณฑ์ ์ก่ารจัด้ก่าร
วัสดุ้ ก่ารจัด้ก่ารร้ปแบบ ก่ารสุ่มต่ัวอย่าง ก่ารจัด้ห้าผลิติ่ภััณฑ์์
แลิะก่ารค่ดิ้ต่น้ทนุ ค่ณุภัาพ WBS แลิะอ้�นๆ ช้ว่ยให้ ้UPPAbaby  
พบทางออก่ให้ก้่ับขอ้ก่ังวลิต่่างๆ ได้ใ้นทันท ่แลิะพรอ้มช้ว่ยให้ ้
ก่า้วส้ค่่วามสำาเร็จในอนาค่ต่

เขาก่ลิ่าวต่่อว่า “ห้ลิังจาก่เก่ดิ้ปัญห้าก่ับระบบลิ่าสดุ้ เราได้ช้้มก่ารสาธิ์ติ่เพิ�มเต่มิ แลิะ 
บางสว่นก่็เห้มอ้นเป็นแผ่นงาน Excel อัจฉีรยิะ ซึ่่�งไมส่ามารถลิด้ปัญห้ามาก่มายท่�เรา
พบได้จ้รงิๆ เม้�อ Centric เขา้มาสาธิ์ติ่ให้เ้ราด้ ้แลิะเม้�อเราเห็้นค่วามสามารถของสิ�งท่�
ระบบน่�ทำาได้ ้เราทกุ่ค่นก่็ร้ส้ก่่ถก้่ใจทันท”่ นคิ่เก่อรบ์อค่เก่อรก์่ลิา่ววา่ “มอ่ก่่บรษัิัทท่�เรา
พจิารณาใช้อ้ยา่งจรงิจังเช้น่ก่นั แต่เ่ราอาจต่อ้งมาปรับแต่ง่ให้เ้ขา้ก่บัค่วามต่อ้งก่ารของ
เรา เม้�อเทย่บก่ับ Centric ซึ่่�งเป็นสิ�งท่�เราต่อ้งก่ารอย้่แลิว้” UPPAbaby จง่ต่ัด้สนิใจ
เลิอ้ก่ใช้ ้Centric PLM 



ขอ้มล้ิเก่่�ยวก่บั UPPAbaby (www.uppababy.com)         
พันธิ์ก่จิของ UPPAbaby ค่อ้ เพ้�อสรา้งรถเข็น ท่�นั�งในรถยนต่ ์แลิะอุปก่รณ์สำาห้รับเด็้ก่ท่�ช้าญฉีลิาด้ท่�สดุ้ โด้ยออก่แบบให้ใ้ช้ง้านได้ง้่าย มส่ไต่ลิแ์ลิะ 
ทันสมัย มค่่ณุสมบัต่แิลิะประโยช้นใ์ช้ส้อยต่ามค่วามต่อ้งก่ารของพอ่แม ่รวมทั �งใช้น้วัต่ก่รรมท่�เห้น้อค่วามค่าด้ห้มาย นอก่จาก่น่� UPPAbaby ยังมุง่มั�นใน 
ก่ารสรา้งประสบก่ารณ์ท่�น่าประทับใจให้แ้ก่ล่ิก้่ค่า้ด้ว้ยผลิติ่ภััณฑ์ท์่�ยอด้เย่�ยม UPPAbaby ก่อ่ต่ั �งข่�นเม้�อป่ 2006 โด้ยมส่ำานัก่งานอย้ท่่�รัฐแมสซึ่าช้เ้ซึ่ต่ส ์ 
ประเทศสห้รัฐอเมรกิ่า แลิะวางจำาห้น่ายสนิค่า้ทั�วโลิก่ 

ขอ้มล้ิเก่่�ยวก่บั Centric Software (www.centricsoftware.com)     
Centric Software® ซึ่่�งมส่ำานัก่งานให้ญ่ท่�ซึ่ลิิกิ่อน วัลิเลิย ์ให้บ้รกิ่ารแนวค่ดิ้ผลิติ่ภััณฑ์ไ์ปจนถง่แพลิต่ฟอรม์ก่ารเปลิ่�ยนแปลิงเป็นด้จิทิัลิสำาห้รับแฟช้ั�น  
ก่ารค่า้ปลิก่่ รองเทา้ สนิค่า้ฟุ่ มเฟ้อย สนิค่า้สำาห้รับก่จิก่รรมก่ลิางแจง้ แลิะสนิค่า้อปุโภัค่บรโิภัค่ ซึ่่�งรวมถง่เค่ร้�องสำาอางแลิะผลิติ่ภัณัฑ์ข์องใช้ส้ว่นต่วั อาห้าร 
แลิะเค่ร้�องด้้�ม Centric PLMTM แพลิต่ฟอรม์ก่ารจัด้ก่ารวงจรก่ารผลิติ่ (PLM) ท่�สำาค่ญัของ Centric มอบฟังก่ช์้ั�นก่ารวางแผนก่ารค่า้ระด้บัวสิาห้ก่จิ ก่ารพัฒนา
ผลิติ่ภััณฑ์ ์ก่ารจัด้ห้าวัสด้ ุค่ณุภัาพ แลิะนวัต่ก่รรมก่ารค่ำานวนสดั้สว่นก่ารลิงทนุท่�ให้ผ้ลิต่อบแทนต่อ่ค่วามเส่�ยงด้ท่่�สดุ้สำาห้รับผลิติ่ภััณฑ์โ์ด้ยเฉีพาะสำาห้รับ
อตุ่สาห้ก่รรมสนิค่า้อปุโภัค่บรโิภัค่ท่�ห้มนุเวย่นเร็ว Centric SMB จะให้ค้่วามสำาค่ญัก่บัเค่ร้�องมอ้ห้ลิกั่แลิะก่ารปฏิบิตั่ทิ่�ด้ท่่�สดุ้ในอตุ่สาห้ก่รรมสำาห้รับแบรนด้ม์า
แรง Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอบประสบก่ารณง์านระด้บับรหิ้ารแบบด้จิทิลัิเสมอ้นจรงิเพ้�อก่ารทำางานรว่มก่นัแลิะก่ารทำาก่ารต่ดั้สนิ
ใจ Centric Software เป็นผ้บ้กุ่เบกิ่ก่ารทำางานทางไก่ลิ โด้ยมแ่อปบนมอ้ถอ้ให้บ้รกิ่ารเป็นแอปแรก่สำาห้รับก่ารจัด้ก่ารวงจรก่ารผลิติ่ (PLM) แลิะเป็นท่�ร้จั้ก่
อยา่งก่วา้งขวางในก่ารเช้้�อมต่อ่ระบบองค่ก์่รอ้�นๆ ห้ลิายองค่ก์่ร เช้น่ ERP, DAM, PIM, e-com, ก่ารวางแผน แลิะอก่่มาก่มาย รวมถง่เค่ร้�องมอ้ก่ารทำางาน
สรา้งสรรค่ต์่า่งๆ เช้น่ Adobe® Illustrator แลิะโฮสต่ข์องต่วัเช้้�อมต่อ่ CAD 3 มติ่ ินวตั่ก่รรมของ Centric มพ่ลิงัขบัด้นัทางก่ารต่ลิาด้ 100% โด้ยมอ่ตั่รา
ก่ารนำาไปใช้ท้่�สง้ท่�สดุ้แลิะใช้เ้วลิารวด้เร็วท่�สดุ้ในก่ารให้ผ้ลิต่อบแทนในอตุ่สาห้ก่รรม นวตั่ก่รรมทั �งห้มด้ของ Centric ช้ว่ยลิด้เวลิาในก่ารทำาต่ลิาด้ สง่เสรมิ
นวตั่ก่รรมผลิติ่ภัณัฑ์ ์แลิะลิด้ต่น้ทนุต่า่งๆ

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจา้ของรายให้ญข่อง Centric Software แลิะเป็นผ้น้ำาของโลิก่ในด้า้นซึ่อฟต่แ์วรอ์อก่แบบ 
3 มติ่ ิก่ารทำารป้จำาลิองแบบ 3 มติ่ ิแลิะโซึ่ลิช้้นั PLM

Centric Software ได้รั้บรางวลัิอตุ่สาห้ก่รรมห้ลิายรายก่าร ซึ่่�งรวมถง่ก่ารได้รั้บเสนอช้้�อจาก่ Red Herring ให้อ้ย้ใ่นรายก่าร Top 100 Global ในป่ 2013, 
2015 แลิะ 2016 นอก่จาก่น่� Centric ยงัได้รั้บรางวลัิยอด้เย่�ยมอก่่ห้ลิาก่ห้ลิายรายก่ารจาก่ Frost & Sullivan ในป่ 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อก่่ด้ว้ย

www.centricsoftware.com
© 2021 Centric Software Inc. สงวนลิขิสทิธิ์ิ� Centric Software ค่อ้เค่ร้�องห้มายทางก่ารค่า้ท่�จด้ทะเบย่นของบรษัิัท Centric Software 

แบรนด้แ์ลิะช้้�อผลิติ่ภัณัฑ์อ์้�นๆ ทั �งห้มด้อาจเป็นเค่ร้�องห้มายทางก่ารค่า้ของเจา้ของรายอ้�น

https://www.facebook.com/CentricPLM/
https://www.instagram.com/centric_plm/
https://www.youtube.com/channel/UCuuVMHduI6fqxTc9ZnlIS6Q?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/centric-software/
https://twitter.com/Centric_PLM
http://www.uppababy.com
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