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“เอกสารรายลิะเอยีดของผลิติภััณฑ์ข์องเรามีอีงค์ป์ระกอบหลิายอย่าง  
เมี่�อเริ�มีประสานงานหร่อกำาหนดค์ุณสมีบัตทิางเทค์นิค์ที�ต่างออกไป  
เราก็ตอ้งใสข่อ้มีลูิลิงไปมีากข้�น ดงันั�นเอกสารรายลิะเอยีดของผลิติภัณัฑ์์
จะตอ้งชััดเจนมีาก ถ้า้เราใชั ้Excel เราก็อาจจะส่�อสารขอ้มีูลิผดิพลิาด 
โดยไมีไ่ดต้ั �งใจแลิะทำาใหเ้วลิาดำาเนนิงานนานข้�น...”

จเูลิยี แฮนเดลิิแมีน รองประธิ์านฝ่่ายการออกแบบแลิะพัฒนาผลิติภััณฑ์ ์
ที� Honeylove อธิ์บิายถ้ง้ขอ้ผดิพลิาดที�อาจเกดิข้�นเมี่�อใชัโ้ปรแกรมีตาราง
ขอ้มีลูิจัดการผลิติภัณัฑ์ท์ี�ซับัซัอ้น

หากตอ้งการทำาสิ�งที�ถ้กูตอ้งเหมีาะสมี...
Honeylove ซั้�งกอ่ตั �งข้�นในปี 2018 โดยเบตซัี� ลิารค์์นิ นักรอ้งที�ออก 
ทวัรค์์อนเสริต์ไปทั�วโลิกรว่มีกบัวงแนว EDM บางวงที�โดง่ดงัที�สดุในวงการ  
เธิ์อตอ้งการชัุดกระชัับสัดส่วนที�ใส่แลิว้รูส้ก้สบายตัวมีากสำาหรับใส่ข้�น 
บนเวที แต่เธิ์อก็ไมี่พบผลิิตภััณฑ์์ใดๆ ที�ทำาเชั่นนี�ไดต้ามีที�โฆษณา  
เธิ์อจง้สรา้งผลิติภััณฑ์์ชัุดกระชัับสัดส่วนข้�นเป็นค์รั �งแรกเพ่�อเตมิีเต็มี 
ค์วามีตอ้งการของตวัเอง ซั้�งในไมีช่ัา้ชัดุนี�กเ็ป็นที�กลิา่วขานถ้ง้ ในปัจจบุนั 
บรษัิทมีผีลิติภัณัฑ์ช์ัดุกระชับัสดัสว่นตา่งๆ อยา่งเต็มีรปูแบบแลิะไดข้ยาย
ไปสูห่มีวดหมีูอ่่�นๆ เชัน่ เส่�อกลิา้มี บรา บอดี�สทู กางเกงชัั �นใน แลิะอ่�นๆ 
โดยทั �งหมีดไดรั้บการออกแบบภัายในบรษัิทแลิะทดสอบกบัผูห้ญิงิจรงิๆ 
เพ่�อการันตคี์วามีสบายแลิะประสทิธิ์ภิัาพ แลิะ Honeylove มีกีารขายตรง
ถ้ง้ผูบ้รโิภัค์ผา่นทางเว็บไซัต ์แลิะจัดสง่ทั �งในแลิะตา่งประเทศ 

แฮนเดลิิแมีนอธิ์บิายถ้ง้ผลิติภััณฑ์ข์องบรษัิทว่า “เราออกแบบเส่�อผา้ที� 
ชัว่ยใหผู้ค้์นรูส้ก้ดทีี�สดุเมี่�อสวมีใส ่เส่�อผา้ของเราใชัเ้ทค์นคิ์การสรา้งที� 
แตกตา่งกนัเพ่�อใหเ้รยีบเนยีน เขา้รปู แลิะเนน้สว่นโค์ง้ตามีธิ์รรมีชัาตขิอง 
ผูใ้ส ่เพ่�อใหผู้ใ้สส่วมีชัดุเดรสพอดตีวัแลิะรูส้ก้ดกีบัตวัเองมีากที�สดุ”

องค์ก์รที�ใชั ้CENTRIC PLMTM  
“เรากำาลิงัค์น้หาระบบที�จะชัว่ยจัดระเบยีบขอ้มีลูิ เราทำางานรว่มีกบัโรงงาน
ของเราอยา่งใกลิช้ัดิ แลิะตอ้งการตรวจสอบเพ่�อใหแ้น่ใจวา่เราใหเ้อกสาร
รายลิะเอยีดของผลิติภััณฑ์ท์ี�ลิะเอยีดแลิะชััดเจนที�สุดแก่โรงงานผลิติ 
ที�เป็นพันธิ์มีิตรของเรา” แฮนเดลิิแมีนกลิ่าว หลิังจากที�ไดใ้ชัห้ลิาย
ระบบในการทำางาน เธิ์อไดเ้ห็นประโยชัน์ต่างๆ ของ PLM แลิะรูว้่าถ้ง้
เวลิาแลิว้ที�จะเลิิกใชัโ้ปรแกรมีตารางขอ้มีูลิแลิะอีเมีลิ Honeylove  
เลิอ่กใชั ้Centric PLM เน่�องจากมีคี์ณุสมีบัตทิี�หลิากหลิาย เชัน่ ปฏิทินิ 
ฟัังกช์ัันผูจ้ำาหน่ายที�ค์รอบค์ลิุมี ตัวเชั่�อมีต่อกับ Adobe Illustrator  
แลิะอนิเทอรเ์ฟัซัที�ใชัง้านงา่ย

การตดิตั �งแลิะปรับใชัง้านซัอฟัตแ์วรไ์ดเ้ป็นไปตามีกำาหนดเวลิา ไมีเ่กนิงบ 
แลิะทั �งหมีดนี�ทำาไดจ้ากระยะไกลิ แฮนเดลิิแมีนกลิา่ววา่ “นี�เป็นการทำางาน
ร่วมีกันระหวา่งเรากับ Centric โดย Centric ค์อยแนะนำาขอ้ค์วรปฏิบิัติ
ที�ดทีี�สดุแกเ่รา แลิะนำาค์วามีตอ้งการของ Honeylove มีาพัฒนาขั �นตอน
การทำางานเพ่�อจัดการขอ้มีลูิไดอ้ยา่งมีปีระสทิธิ์ภิัาพ เรากำาหนดค์า่ทกุอยา่ง
ไวส้ำาหรับทมีีตา่งๆ ดงันั�นเมี่�อพวกเขาใชัร้ะบบนี� พวกเขาก็สามีารถ้เขา้มีา
ทำางานของตวัเองไดเ้ลิย”

ค์วามีทา้ทาย
+  มีอีงค์ป์ระกอบเส่�อผา้ที�ซับัซัอ้นแลิะหลิากหลิาย

+  ใชัเ้วลิาสรา้งเอกสารรายลิะเอยีดของ 
ผลิติภัณัฑ์น์าน

+  ขอ้มีลูิที�สง่ใหโ้รงงานมีกัไมีช่ัดัเจน

+  การจัดการขอ้มีลูิไมีส่อดค์ลิอ้งสมีำ�าเสมีอ

ชันะใจผูใ้ชัท้กุค์น
แฮนเดลิิแมีนอธิ์บิายถ้ง้ค์วามีรูส้ก้ที�เปลิี�ยนไปของผูใ้ชัว้่า “ฉัันอยากใชั ้
ระบบนี�ตั �งแตต่น้ แตท่มีีของเราในวงกวา้งแสดงค์วามีรูส้ก้เกี�ยวกบัเร่�องนี�
แตกต่างกันไป บางค์นต่�นเตน้ แต่บางค์นค์ดิว่าการเปลิี�ยนระบบทำาให ้
เค์รยีด แตเ่ราสามีารถ้แกไ้ขปัญิหาค์วามีกลิัวหรอ่ค์วามีกงัวลิใจตา่งๆ ได ้
ก่อนเริ�มีใชัง้านจรงิ เราจัดการฝ้่กอบรมีมีากมีายทั �งแบบกลิุ่มีแลิะแบบ 
ตัวต่อตัว ดังนั�นเมี่�อถ้ง้เวลิาที�เราทำางานในระบบนี�กันจรงิๆ พนักงานทั �ง
ทมีีก็พรอ้มีที�จะใชัง้าน ตอนที�เราสรา้งเอกสารรายลิะเอยีดของผลิติภัณัฑ์ ์
ชัดุแรกเสร็จ ชัว่งเวลิานั�นทุกค์นภัาค์ภัมูีใิจกับค์วามีสำาเร็จจรงิๆ เอกสาร 
รายลิะเอยีดของผลิติภัณัฑ์ฉ์ับบันั�นยอดเยี�ยมีมีาก”

“

“

ตอนที�เราสรา้งเอกสารรายลิะเอยีด
ของผลิติภัณัฑ์ช์ัดุแรกเสร็จ  

ชัว่งเวลิานั�นทกุค์น 
ภัาค์ภัมูีใิจกบัค์วามีสำาเร็จจรงิๆ
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เกบ็เกี�ยวผลิประโยชันจ์าก PLM ในเวลิาเพยีง 4 เดอ่น
แฮนเดลิิแมีนอธิ์บิายถ้ง้ค์วามีสำาเร็จของพวกเขาหลิังจากตัดสนิใจเลิอ่กใชัร้ะบบเพียง 
ไมีก่ี�เดอ่นแลิะเพยีง 1 เดอ่นหลิงัจากเริ�มีใชัว้า่ “มีอีะไรใหเ้รยีนรูม้ีากมีายในชัว่งเวลิาสั �นๆ นี� 
แตโ่ดยรวมีแลิว้ นี�เป็นประสบการณ์ที�ดมีีาก ฉัันเห็นแลิว้วา่การส่�อสารกบัโรงงานของเรา 
ชััดเจนข้�นมีาก เราสรา้งงานในระบบ แลิะเร่�องธิ์รรมีดาๆ อย่างการสรา้งสไตลิ์แลิะ 
หมีายเลิขผา้โดยอตัโนมีัตกิ็ไรปั้ญิหาตั �งแตต่น้ เราสามีารถ้กำาหนดค์า่เอกสารรายลิะเอยีด
ของผลิติภัณัฑ์ไ์ดต้รงตามีที�เราตอ้งการ ในขณะที�แตล่ิะขั �นตอนดำาเนนิไป เชัน่ วธิิ์จัีดการ 
กับค์วามีค์ดิเห็นเร่�องรูปแบบเส่�อผา้ ระบบนี�ก็ยิ�งแสดงใหเ้ห็นว่ามีันเป็นตัวเลิ่อกที�ใชั ่
สำาหรับทมีี 

“มีกีารเปลิี�ยนแปลิงที�ดอีย่างมีหาศาลิในเร่�องประสทิธิ์ภิัาพการทำางาน เชัน่ สามีารถ้ทำา
สำาเนารายลิะเอยีดผลิติภััณฑ์แ์ลิะเปลิี�ยนแปลิงสิ�งตา่งๆ ไดโ้ดยไมีต่อ้งเปลิอ่งแรง ทั �งยัง
ลิดปัญิหาการพมิีพผ์ดิได ้เพราะขอ้มีลูิทกุอยา่งถ้กูจัดเก็บลิงในไลิบรารแีลิะก็ดง้ข้�นข้�นมีา
ใชัจ้ากที�นั�น ขอ้มีลูิจง้ถ้กูตอ้ง สอดค์ลิอ้ง แลิะสมีบรูณ์กวา่ แลิะเป็นเร่�องดทีี�ทมีีมีปีลิั�กอนิ 
Adobe® Illustrator ที�ชัว่ยนำาภัาพสเกต็ผลิติภัณัฑ์ม์ีาใชั ้โดยไมีต่อ้งจับภัาพสกรนีชัอ็ต
แลิะวางลิงใน Excel หรอ่อปัโหลิดดว้ยตวัเอง ค์ณุสมีบตัเิพิ�มีเตมิีพวกนี�ทำาใหเ้ราทำางานได ้
งา่ยข้�นแลิะมีปีระสทิธิ์ผิลิมีากข้�น”

แฮนเดลิิแมีนกลิา่วถ้ง้แผนกที�ใชัร้ะบบนี�แลิว้วา่ “ทมีีออกแบบ ทมีีพัฒนาผลิติภััณฑ์ ์แลิะ 
ทมีีเทค์โนโลิย ีพวกเราทุกค์นทำางานทุกอย่างตั �งแต่การใชัไ้ลิบรารีส ีไลิบรารีผา้แลิะ 
การตดัแตง่ การสรา้งเอกสารรายลิะเอยีดของผลิติภัณัฑ์ ์การอปัโหลิดภัาพสเกต็ผลิติภัณัฑ์ ์
ตอนนี�เรากำาลิงัดำาเนนิการในสว่นการกำาหนดค์า่ค์วามีค์ลิาดเค์ลิ่�อนแลิะการใหค้์ะแนน แลิะ
การออกแบบทางเทค์นคิ์ นอกจากนี� เรายงัใชัโ้มีดลูิการจัดการตน้ทนุ แลิะเมี่�อเราเริ�มีใหผู้จ้ำาหน่ายเขา้มีาใชัง้าน เราจะสามีารถ้ใชัค้์ณุสมีบตักิารจัดการตน้ทนุ
กบัผูจ้ำาหน่ายไดด้ว้ยเชัน่กนั”

ผลิลิพัธิ์์
+ เพิ�มีค์วามีแมีน่ยำาของเอกสารรายลิะเอยีด 

ของผลิติภัณัฑ์์

+  สรา้งเอกสารรายลิะเอยีดของผลิติภัณัฑ์ ์
ไดเ้ร็วข้�นโดยไมีต่อ้งตดัแลิะวางอกีตอ่ไป

+  การส่�อสารกบัโรงงานดขี้�น

+ มีไีลิบรารใีนตวั

+ มีขีั �นตอนการทำางานที�ค์ลิอ่งตวัแลิะ 
สมีำ�าเสมีอ

+ ประสทิธิ์ภิัาพโดยรวมีที�ดขี ้�น
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แบรนดแ์ลิะชั่�อผลิติภัณัฑ์อ์่�นๆ ทั �งหมีดอาจเป็นเค์ร่�องหมีายทางการค์า้ของเจา้ของรายอ่�น

ขอ้มีลูิเกี�ยวกบั HONEYLOVE (www.honeylove.com)
เบสต ีลิารค์์นิ ผูก้อ่ตั �ง Honeylove ไดเ้ดนิสายทัวรค์์อนเสริต์ไปทั�วโลิกหลิายปีในฐานะนักรอ้งใหก้ับศลิิปินแนว EDM ที�โดง่ดังที�สดุ เธิ์อนำาผลิติภััณฑ์ ์
ชัดุกระชัับสัดสว่นมีาใชัเ้พ่�อชัว่ยสรา้งค์วามีมีั�นใจยามีข้�นเวทตี่างๆ แต่ก็พบว่า ผลิติภััณฑ์ท์ี�เธิ์อลิองใชันั้�นต่างก็ยด่ลิง ไมี่มีโีค์รง แลิะกระชัับสว่นผดิที�  
เบสตตีอ้งการชัดุกระชับัสดัสว่นที�มีคี์วามีหนาแลิะใชัไ้ดผ้ลิจรงิ ไมีใ่ชัท่ำาแบบขอไปทแีลิะขาดงา่ย หลิงัจากที�พยายามีค์น้หาชัดุกระชับัสดัสว่นที�ลิงตวัแตก่ไ็มีพ่บ 
เธิ์อจง้ตดัสนิใจทำาข้�นมีาเอง ผลิติภัณัฑ์ช์ัิ�นแรกของเบสตปีระสบผลิสำาเร็จเป็นอยา่งดโีดยมีกีารบอกตอ่กนัไปในวงกวา้ง แลิะแลิว้ Honeylove กถ็้อ่กำาเนดิข้�น
ปัจจบุนันี� Honeylove ขยายธิ์รุกจิไปยงัผลิติภัณัฑ์ป์ระเภัทอ่�นๆ นอกเหนอ่จากชัดุกระชับัสดัสว่นดว้ย แตย่งัค์งยด้มีั�นในหลิกัการเดมิีค์อ่เพ่�อใหส้วมีใสส่บาย 
ใชัไ้ดผ้ลิจรงิ แลิะดดูมีีสีไตลิ ์เส่�อผา้ทกุชัิ�นจง้ไดรั้บการออกแบบโดยทมีีงานภัายใน แลิะผา่นการทดสอบในการใชัง้านจรงิจากผูห้ญิงิอยา่งเขม้ีงวด เพ่�อให ้
มีั�นใจไดถ้้ง้ค์ณุภัาพแลิะประสทิธิ์ภิัาพสงูสดุ เป้าหมีายของเราค์อ่ เพ่�อสง่เสรมิีค์วามีมีั�นใจใหผู้ห้ญิงิทกุรปูรา่งแลิะทกุขนาดดว้ยเส่�อผา้ที�มีคี์ณุภัาพยอดเยี�ยมี
แลิะชัดุกระชับัสดัสว่นที�สวมีใสไ่ดด้ว้ยค์วามีรูส้ก้ภัมูีใิจ เรามีจีดุมีุง่หมีายที�จะพสิจูนว์า่ ค์วามีเป็นผูห้ญิงินั�นไมีใ่ชัข่อ้ดอ้ย แตเ่ป็นพลิงัอนัยิ�งใหญิ ่แลิะดว้ยค์วามี
ที�ผลิติภัณัฑ์ข์องเราเกดิมีาจากค์วามีรักแลิะค์วามีปรารถ้นาดโีดยแทจ้รงิ เราจง้เผยแพรค่์วามีรักแลิะค์วามีปรารถ้นาดนัี�นออกไปยงัชัมุีชันทั�วโลิก โดยมีุง่มีั�น
ที�จะลิดการสรา้งขยะจากบรรภุัณัฑ์แ์ลิะสรา้งสรรค์เ์ส่�อผา้ที�ใชัง้านไดย้าวนานเพ่�อลิดปรมิีาณการนำาขยะไปฝั่งกลิบ

ขอ้มีลูิเกี�ยวกบั Centric Software (www.centricsoftware.com)
Centric Software® ซั้�งมีสีำานักงานใหญิท่ี�ซัลิิกิอน วัลิเลิย ์ใหบ้รกิารแนวค์ดิผลิติภััณฑ์ไ์ปจนถ้ง้แพลิตฟัอรม์ีการเปลิี�ยนแปลิงเป็นดจิทิัลิสำาหรับแฟัชัั�น  
การค์า้ปลิกี รองเทา้ สนิค์า้ฟัุ่ มีเฟ่ัอย สนิค์า้สำาหรับกจิกรรมีกลิางแจง้ แลิะสนิค์า้อปุโภัค์บรโิภัค์ ซั้�งรวมีถ้ง้เค์ร่�องสำาอางแลิะผลิติภัณัฑ์ข์องใชัส้ว่นตวั อาหาร 
แลิะเค์ร่�องด่�มี Centric PLMTM แพลิตฟัอรม์ีการจัดการวงจรการผลิติ (PLM) ที�สำาค์ญัิของ Centric มีอบฟัังกช์ัั�นการวางแผนการค์า้ระดบัวสิาหกจิ การพัฒนา
ผลิติภััณฑ์ ์การจัดหาวัสด ุค์ณุภัาพ แลิะนวัตกรรมีการค์ำานวนสดัสว่นการลิงทนุที�ใหผ้ลิตอบแทนตอ่ค์วามีเสี�ยงดทีี�สดุสำาหรับผลิติภััณฑ์โ์ดยเฉัพาะสำาหรับ
อตุสาหกรรมีสนิค์า้อปุโภัค์บรโิภัค์ที�หมีนุเวยีนเร็ว Centric SMB จะใหค้์วามีสำาค์ญัิกบัเค์ร่�องมีอ่หลิกัแลิะการปฏิบิตัทิี�ดทีี�สดุในอตุสาหกรรมีสำาหรับแบรนด ์
มีาแรง Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มีอบประสบการณง์านระดบับรหิารแบบดจิทิลัิเสมีอ่นจรงิเพ่�อการทำางานรว่มีกนัแลิะการทำาการตดัสนิใจ 
Centric Software เป็นผูบ้กุเบกิการทำางานทางไกลิ โดยมีแีอปบนมีอ่ถ้อ่ใหบ้รกิารเป็นแอปแรกสำาหรับการจัดการวงจรการผลิติ (PLM) แลิะเป็นที�รูจั้ก
อยา่งกวา้งขวางในการเชั่�อมีตอ่ระบบองค์ก์รอ่�นๆ หลิายองค์ก์ร เชัน่ ERP, DAM, PIM, e-com, การวางแผน แลิะอกีมีากมีาย รวมีถ้ง้เค์ร่�องมีอ่การทำางาน
สรา้งสรรค์ต์า่งๆ เชัน่ Adobe® Illustrator แลิะโฮสตข์องตวัเชั่�อมีตอ่ CAD 3 มีติ ินวตักรรมีของ Centric มีพีลิงัขบัดนัทางการตลิาด 100% โดยมีอีตัรา
การนำาไปใชัท้ี�สงูที�สดุแลิะใชัเ้วลิารวดเร็วที�สดุในการใหผ้ลิตอบแทนในอตุสาหกรรมี นวตักรรมีทั �งหมีดของ Centric ชัว่ยลิดเวลิาในการทำาตลิาด สง่เสรมิี
นวตักรรมีผลิติภัณัฑ์ ์แลิะลิดตน้ทนุตา่งๆ
Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจา้ของรายใหญิข่อง Centric Software แลิะเป็นผูน้ำาของโลิกในดา้นซัอฟัตแ์วร์
ออกแบบ 3 มีติ ิการทำารปูจำาลิองแบบ 3 มีติ ิแลิะโซัลิชูันั PLM 
Centric Software ไดรั้บรางวลัิอตุสาหกรรมีหลิายรายการ ซั้�งรวมีถ้ง้การไดรั้บเสนอชั่�อจาก Red Herring ใหอ้ยูใ่นรายการ Top 100 Global ในปี 2013, 
2015 แลิะ 2016 นอกจากนี� Centric ยงัไดรั้บรางวลัิยอดเยี�ยมีอกีหลิากหลิายรายการจาก Frost & Sullivan ในปี 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อกีดว้ย

http://www.centricsoftware.com
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.honeylove.com
http://www.centricsoftware.com

