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“เราเคยใช้ ้Excel อย่างมากในการจััดการขอ้มูลิการพััฒนาผลิติภััณฑ์์
ทั �งหมดท่�ม ่โดยอยูใ่นรปูแบบตารางขอ้มลูิมากมาย แตเ่ราไมอ่าจัดำาเนนิ
งานเช้น่น่�แลิะไมอ่าจัขยายธิ์รุกจิัอยา่งมป่ระสทิธิ์ภิัาพัตอ่ไปได ้

ทมิ สมธิิ์ ผูอ้ำานวยการเทคโนโลิยผ่ลิติภัณัฑ์ ์อธิ์บิายถึงึสถึานการณท์่�เกดิ
ขึ�นกบั Aritzia กอ่นท่�หนัมาใช้ ้Centric PLMTM วา่ บรษัิัทเจัรญิกา้วหนา้
อยา่งมั�นคงตั �งแตเ่ริ�มกอ่ตั �ง โดยเตบิโตอยา่งมากในป่หลิายป่ท่�ผา่นมาน่� 
การใช้ต้ารางขอ้มลูิแลิะอเ่มลิในการพััฒนาผลิติภัณัฑ์ท์า่มกลิางการเตบิโต
แบบกา้วกระโดดจังึไมก่อ่ใหเ้กดิประสทิธิ์ผิลิ หรอืกลิา่วไดว้า่น่�ไมใ่ช้ว่ธิิ์ก่าร
ทำางานท่�พัึ�งพัาได ้ปัจัจับุนัน่� Aritzia มข่อ้มลูิผลิติภัณัฑ์ท์ั �งหมดรวมอยูใ่น 
ท่�เดย่วกนั มข่ั �นตอนการทำางานท่�กำาหนดไวแ้ลิว้แลิะเป็นไปโดยอตัโนมัต ิ
รวมทั �งมก่ารสื�อสารท่�มป่ระสทิธิ์ภิัาพัมากขึ�นระหว่างสมาช้กิของทม่งาน
ตา่งๆ แตอ่ะไรเป็นเหตทุ่�ทำาใหเ้กดิผลิลิพััธิ์เ์ช้น่น่�

การิเตบิโตของ ARITZIA 
วาเนสซา โกลิบูอฟฟ์ ผูอ้ำานวยการการบรูณาการผลิติภัณัฑ์ ์อธิ์บิายเก่�ยวกบั 
บรษัิัทว่า “เราเริ�มตน้ขึ�นท่�แคนาดาเมื�อ 37 ป่ท่�แลิว้ แลิะขยายมายัง
สหรัฐอเมรกิาในช้ว่ง 15 ป่ท่�ผ่านมาน่� เราเริ�มตน้เป็นรา้นบูตคิท่�ดำาเนนิ
ธิ์รุกจิัดว้ยตนเองโดยขายแบรนดเ์สื�อผา้แลิะเครื�องแตง่กายท่�มก่ารยกระดบั
มาตรฐาน จัากจัดุเริ�มตน้น่�เอง ธิ์รุกจิัของเรากไ็ดพั้ัฒนามาเป็นแหลิง่ออกแบบ
ท่�บรูณาการหรอืผสานรวมกบัธิ์รุกจิัทกุประเภัทท่�เก่�ยวขอ้ง หมายความวา่ 
เราพััฒนากลิุม่แบรนดต์า่งๆ ตั �งแตก่ารออกแบบไปจันถึงึการผลิติแลิะการ
ขายตรงไปยงัลิกูคา้ในหา้งรา้นของเรา” ผูห้ญงิสามารถึเตบิโตขึ�นมาพัรอ้ม
กบัแบรนดข์อง Aritzia ซึ�งตอบโจัทยท์ั �งความตอ้งการแฟช้ั�นสไตลิล์ิำาลิอง
แลิะความตอ้งการของคนทำางานผ่านเสื�อผา้แลิะเครื�องแต่งกาย “เราม่
แนวคดิมอบความหรหูราใหแ้กล่ิกูคา้ในทกุวันผา่นทางบรกิาร ผลิติภััณฑ์์
ท่�สวยงาม แลิะประสบการณ์ช้อ้ปปิ�งท่�ปรารถึนา โดยดำาเนนิการสิ�งเหลิา่น่� 
ผ่านรา้นคา้ท่�เราคัดสรรมาอย่างด ่เรารูส้กึว่าทุกอย่างท่�ผสมผสานกันน่�
เป็นขอ้ไดเ้ปรย่บในการแขง่ขนั แลิะช้ว่ยใหเ้ราสรา้งความภัักดข่องลิกูคา้ 
(Customer Loyalty) ได”้

การสื�อสารการตลิาดหลิายดา้นจัะดำาเนนิการผา่นช้อ่งทางดา้นการตลิาด
หลิายช้อ่งทาง เช้น่ โซเช้ย่ลิมเ่ดย่ อเ่มลิ เป็นตน้ “เรารูส้กึวา่การใช้ส้ ิ�งเหลิา่น่� 
ควบคูไ่ปดว้ยกนันั�นเป็นขอ้ไดเ้ปรย่บในการแขง่ขนัของเราแลิะช้ว่ยเราใน
การกระตุน้ใหล้ิกูคา้เกดิความจังรักภักัดต่อ่แบรนดไ์ด”้

ริากฐานท่�ม ั�นค้งแข็งแกริง่
เป้าหมายประการหนึ�งของ Aritzia คอื นำาขอ้มลูิผลิติภัณัฑ์เ์ขา้ไปในระบบ
เพัื�อตรวจัสอบความถึูกตอ้งสมบรูณ์กอ่นท่�จัะเริ�มนำาขอ้มูลิดังกลิา่วไปใช้ ้
ในการวางแผนงาน นอกจัากน่� Aritzia ยงัตอ้งการสง่เสรมิใหนั้กออกแบบ
ใช้เ้วลิามากขึ�นในงานดา้นผลิติภัณัฑ์แ์ลิะใช้เ้วลิานอ้ยลิงในงานดา้นธิ์รุกจิั 
โกลิูบอฟฟ์กลิ่าวว่า “เราตอ้งการพัถิึพ่ัถิึันแลิะพััฒนาโครงสรา้งพัื�นฐาน 
ระดับโลิกในระหว่างท่�เรากา้วเดนิไปขา้งหนา้ โดยมุ่งเนน้ไปท่�คุณภัาพั  
จัรงิๆ แลิว้เราใช้เ้วลิา 3 ป่ไปกบั PLM ป่แรกเป็นเรื�องการวจัิัยแลิะการทำา 
ความเขา้ใจักบัผูใ้หบ้รกิารรายสำาคญัในวงการ PLM แลิะบรกิารท่�นำาเสนอ 
ในขณะเดย่วกนักจั็ัดทำาเอกสารเก่�ยวกบัธิ์รุกจิัของเราควบคูก่นัไป การดำาเนนิ
การสิ�งเหลิา่น่�ช้ว่ยเราไดจ้ัรงิๆ ในดา้นการกำาหนดขอบขา่ยการทำางานแลิะ
กลิยทุธิ์ท์่�จัะเริ�มนำามาใช้”้
Aritzia ไดค้ดัเลิอืกผูใ้หบ้รกิาร PLM อยา่งเป็นระเบย่บแบบแผนแลิะถึ่�ถึว้น 
โดยรวบรวมขอ้มลูิจัากแหลิง่ขอ้มลูิตา่งๆ แลิะหาขอ้มลูิอา้งองิมาเช้ื�อมโยง 
ไมเ่พัย่งเทา่น่� ยงัใช้ก้ระบวนการท่�เรย่กวา่ Stage-Gate (การประเมนิแลิะ
แบง่โครงการเป็นเฟสหรอืเป็นช้ว่งๆ ซึ�งจัะผ่านแตล่ิะช้ว่งได ้ก็ตอ้งผ่าน
การตดัสนิใจัของผูม้อ่ำานาจัแลิะผูม้ส่ว่นไดส้ว่นเสย่ในโครงการกอ่น) โดย
ร่างรายลิะเอย่ดความตอ้งการแลิะพันิจิัพัจิัารณาเครื�องมอืทั �งหมดท่�มอ่ยู ่ 
การดำาเนนิการเช้น่น่�นับเป็นการสรา้งพัื�นฐานท่�แข็งแกรง่ในดา้นการทำาความ
เขา้ใจั ซึ�งเป็นสิ�งท่� Aritzia ยังคงนำามาพัจิัารณาใช้จ้ันถึงึทุกวันน่� แลิะ 
เมื�อไดพ้ับกับ Centric บรษัิัทแฟช้ั�นแห่งน่�ก็อยู่ในขั �นตอนการคัดเลิอืก  
ซึ�งจััดใหม้ผู่ใ้หบ้รกิารมาสาธิ์ติซอฟตแ์วร ์“เราดำาเนนิการกบัทกุรายลิะเอย่ด
เพัื�อทำาความเขา้ใจัว่าเรามช่้อ่งโหว่ตรงจัุดไหนบา้ง แลิะเราจัะตอ้งเพัิ�ม
กลิยทุธิ์ห์รอืน่าจัะเปลิ่�ยนแปลิงในจัดุไหนบา้ง” เพัื�อครอบคลิมุทกุดา้นแลิะ
ไมพ่ัลิาดในสว่นใด Aritzia จังึไดแ้สวงหาความคดิเห็นท่�เป็นกลิาง “จัดุท่�
เราไดเ้รย่นรูม้ากจัรงิๆ คอื การไดพ้ัดูคยุกบัลิกูคา้ [Centric]” แลิะทา้ยท่�สดุ 
Aritzia กเ็ลิอืก Centric PLM

ค้วามทา้ทาย่
+ มก่ารเปลิ่�ยนแปลิงการจััดแบง่ 

ประเภัทสนิคา้อยา่งมากโดยตลิอด 

+ มร่ปูแบบธิ์รุกจิัท่�แตกตา่ง 

+ ตอ้งใหพ้ันักงานรวบรวมขอ้มลูิ 
จัากหลิากหลิายตารางเขา้ดว้ยกนั

+ ตอ้งอาศัยัพันักงานในการตดิตาม 
ตวัอยา่งงาน

“

“

PLM เป็็นแหลูง่ขอ้มลููหลูกัจัริงิ 
เพย่่งแหง่เดย่่ว ซ่�งทำาใหเ้ริา 

มแ่หลูง่ขอ้มลููท่�มค่้ณุภาพสำงู 
แลูะไวว้างใจัไดม้าก 

สำำาหริบัใชั่ก้บัผลูติภณัฑ์ ์

ท ั�งหมดท่�เริาจัะนำาออกสำูต่ลูาด
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เอาชั่นะการิแขง่ขนัแบบชั่า้แตม่ ั�นค้ง
Aritzia เดนิหนา้ตดิตั �งแลิะนำา Centric PLM มาใช้ต้ามท่�วางแผนไว ้โดยใช้เ้วลิา  
1 ป่ในการออกแบบ สรา้ง แลิะทดสอบระบบ “นั�นหมายความวา่ ในช้ว่ง 1-3 ป่น่� เราม ่
กลิุม่บคุลิากรช้ดุเดย่วกนัในการทำางานเพัื�อความตอ่เนื�อง” โกลิบูอฟฟ์กลิา่ว จัากนั�น กเ็กดิ
วกิฤตการณโ์ควดิในช้ว่งท่� Aritzia ตั �งใจัไวว้า่จัะเริ�มเปิดใหใ้ช้ง้าน Centric การถึอยหลิงั
ไปหนึ�งกา้วดว้ยการทำาความเขา้ใจัแลิะตระเตรย่มทกุอยา่งใหส้มบรูณ์แลิะพัรอ้มสำาหรับ
การใช้ง้านน่�ทำาให ้Aritzia สามารถึทุม่เทแรงกายแรงใจัในการจััดการการเปลิ่�ยนแปลิง
ไดเ้ป็นอย่างด ่โดยมจั่ัดฝึึกอบรมเฉพัาะสำาหรับแต่ลิะแผนกท่�ทำางานกับผูเ้ช้่�ยวช้าญ 
เฉพัาะดา้น โกลิูบอฟฟ์กลิ่าวว่า “เมื�อผูเ้ช้่�ยวช้าญเฉพัาะดา้นของเราเขา้มามส่ว่นร่วม  
พัวกเขากร็ูส้กึเช้ื�อมั�นในระบบอยา่งมากเมื�อเปิดตวัใหใ้ช้ง้าน เราจังึสามารถึนำาระบบมาใช้ ้
ไดจ้ัรงิๆ โดยแทบไมม่เ่สย่งคดัคา้นเลิย” 

โกลิบูอฟฟ์ยงักลิา่วอก่วา่ “เรารูส้กึประทบัใจัมากท่� Centric เป็นระบบท่�ปรับการกำาหนด
คา่ไดแ้ลิะรองรับธิ์รุกจิัของเราไดเ้ป็นอยา่งด”่ สำาหรับผลิท่�ไดรั้บจัากการใช้ซ้อฟตแ์วรนั์�น 
Aritzia ปรับปรงุพััฒนาสิ�งตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�องไดม้ากกวา่ 300 รายการนับตั �งแตเ่ปิดตวั 
ใช้ง้าน สมธิิ์ใหค้วามเห็นวา่ “แมส้ิ�งท่�ปรับปรงุพััฒนานั�นมผ่ลิตอบแทนการลิงทนุเป็นตวัเลิข
ท่�นอ้ยแตก่็มม่ลูิคา่เพัิ�มมากขึ�นจันถึงึตอนน่� ส ิ�งท่�คณุตอ้งการลิดใหน้อ้ยลิงท่�สดุก็คอื งานดา้นธิ์รุการอยา่งการแกไ้ขขอ้บกพัรอ่งในระบบ...” เขากลิา่วตอ่วา่  
“เราจัะไมใ่ช้เ้วลิาไปกบังานแกไ้ขขอ้บกพัรอ่งกลิุม่ท่�ใหม้ลูิคา่ตำ�าท่�สดุ” การปรับปรงุใหด้ข่ ึ�นนั�นเกดิขึ�นจัากคำาขอของผูใ้ช้ ้ซึ�งพัสิจูันใ์หผู้ใ้ช้เ้ห็นวา่ เรารับฟังเสย่ง
จัากพัวกเขาแลิว้กส็รา้งความไวว้างใจั สมธิิ์กลิา่วอก่วา่ “คณุลิกัษัณะของซอฟตแ์วรท์่�ปรับการกำาหนดคา่ไดนั้�นมค่วามสำาคญัอยา่งยิ�งสำาหรับเราในการเปิดตวั
ใช้ง้าน จััดการ แลิะสง่มอบสิ�งท่�ลิกูคา้ [ภัายในองคก์ร] คาดหวงั แลิว้กผ็ลิกัดนัใหเ้กดิการนำาไปใช้ไ้ดจ้ัรงิๆ”

ผลูลูพัธ์์
+  จััดแบง่กลิุม่ผลิติภัณัฑ์ไ์ดค้รอบคลิมุมากขึ�น

+ นักออกแบบใช้เ้วลิาไปกบัการออกแบบได ้
มากขึ�น  

+  ไมต่อ้งใช้โ้ปรแกรมตารางขอ้มลูิอก่

+  พันักงานสามารถึทำางานไดส้ะดวกรวดเร็วขึ�น
แลิะรูส้กึพังึพัอใจั

การิสำง่เสำริมิการิเตบิโตดว้ย่ CENTRIC PLM
PLM สรา้งผลิลิพััธิ์อ์ยา่งเห็นไดช้้ดัในหลิายๆ ดา้นของบรษัิัท ไดแ้ก ่ประสทิธิ์ภิัาพัโดยรวม การสรา้งความสมัพัันธิ์ใ์กลิช้้ดิกบัลิกูคา้ การสรา้งความยั�งยนื แลิะ
อก่สิ�งท่�มองขา้มไมไ่ด ้คอื ความพังึพัอใจัของลิกูคา้

สมธิิ์กลิา่ววา่ “PLM เป็นแหลิง่ขอ้มลูิหลิกัจัรงิเพัย่งแหง่เดย่ว ซึ�งทำาใหเ้รามแ่หลิง่ขอ้มลูิท่�มค่ณุภัาพัสงูแลิะไวว้างใจัไดม้ากสำาหรับใช้ก้บัผลิติภัณัฑ์ท์ั �งหมด 
ท่�เราจัะนำาออกสูต่ลิาด แลิะจัากนั�น ในเฟสตอ่ไป เรากจ็ัะผสานรวมขอ้มลูินั�นเขา้กบัเครื�องมอืวางแผนงานของเรา เพัื�อใหส้ามารถึเขา้ใจัถึงึโอกาสแลิะวางแผน
การซื�อใหเ้หมาะกบัโอกาสนั�น” 

การบรูณาการกบัธิ์รุกจิัทกุประเภัทท่�เก่�ยวขอ้งสง่ผลิให ้Aritzia มค่วามสมัพัันธิ์ใ์กลิช้้ดิเป็นพัเิศัษักบัลิกูคา้ ซึ�งใหค้วามคดิเห็นอยา่งเขม้ขน้ในเรื�องสไตลิก์บั
พันักงานในรา้นคา้ปลิก่ ทั �งน่�เป็นไปตามสิ�งท่�พันักงานเห็นในรา้นคา้กบัลิกูคา้ หากมปั่ญหาดา้นประสบการณ์ในวงกวา้ง Aritzia ก็สามารถึไลิแ่กไ้ดอ้ยา่ง 
ถึกูตอ้ง “เรามุง่มั�นอยา่งจัรงิจัังในเรื�องคณุภัาพั แลิะนั�นหมายถึงึการววิฒันาการ การสรา้งนวตักรรม แลิะการเปลิ่�ยนแปลิงผลิติภัณัฑ์เ์พัื�อสนองความตอ้งการได ้
ดย่ ิ�งขึ�น” โกลิบูอฟฟ์กลิา่ว “เมื�อไปท่�เว็บไซต ์aritzia.com คณุจัะเห็นไดว้า่ เรามก่ารจััดแบง่ประเภัทสนิคา้มากมาย เพัราะเราพัยายามท่�จัะหาอะไรท่�พัเิศัษั
เฉพัาะสำาหรับคณุ” แตก่ารจััดแบง่ประเภัทสนิคา้ใหค้รอบคลิมุมากขึ�นนั�นเป็นเรื�องท่�น่าทา้ทายอยา่งเห็นไดช้้ดั สง่ผลิให ้PLM เป็นสิ�งท่�จัำาเป็นอยา่งยิ�งใน 
การช้ว่ยใหก้ารจััดแบง่น่�เกดิขึ�นได ้

เทค้โนโลูย่ท่ำาใหง้านมป่็ริะสำทิธ์ผิลูมากข่�น
โกลิูบอฟฟ์กลิ่าวว่า “หนึ�งในสิ�งท่�เรามุ่งเนน้ช้่�นำาใหเ้รามองเห็นแนวทาง 
แผนยุทธิ์ศัาสตรด์า้นเทคโนโลิยส่ำาหรับผลิติภััณฑ์ ์ซึ�งทำาใหม้ั�นใจัไดว้่าเราม ่
วันเริ�มแลิะวันสิ�นสดุของโครงการเหลิา่น่� ตลิอดจันมั�นใจัไดว้า่เราสรา้งทม่งาน 
พัรอ้มทักษัะความสามารถึท่�ตอ้งมเ่พัื�อความสำาเร็จั” เธิ์อกลิา่วถึงึเรื�องในอนาคต 
ท่�ไมอ่าจัหลิก่เลิ่�ยงได ้อาท ิความคดิรเิริ�มเก่�ยวกบั PLM เทคโนโลิยอ่ื�นๆ แลิะ
ความสำาคญัในการรักษัาสมาช้กิในทม่ท่�เธิ์อเป็นผูน้ำา วา่ “หากปราศัจัากเทคโนโลิย ่
บรษัิัทก็จัะไมม่ป่ระสทิธิ์ภิัาพั ไมน่่าสนใจัท่�จัะทำางานให ้แลิะฉันคดิวา่ เมื�อคณุ
สามารถึกา้วขา้มขด่จัำากดัใหม ่สรา้งสรรคผ์ลิติภัณัฑ์ใ์หม ่เพัิ�มผลิกำาไร... ทั �งหมด
น่�คอืการใหร้างวัลิท่�ดก่ับตัวคณุในฐานะท่�เป็นบคุลิากรท่�ทำางานในทกุวัน” แลิะ
สิ�งท่�ควรคา่แกก่ลิา่วถึงึคอื แมว้า่จัะเกดิวกิฤตกบัธิ์รุกจิัคา้ปลิก่ท่�ตอ้งปิดทำาการใน
ระหวา่งท่�เกดิการระบาดใหญข่องโควดิ Aritzia กลิบัไมป่ลิดพันักงานขายปลิก่
เลิยแมแ้ตค่นเดย่ว การกระทำาดงักลิา่วแสดงถึงึการยดึถึอืความมุง่มั�นท่�มต่อ่ธิ์รุกจิั 
ลิกูคา้ แลิะบคุลิากรของตน
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แบรนดแ์ลิะช้ื�อผลิติภัณัฑ์อ์ื�นๆ ทั �งหมดอาจัเป็นเครื�องหมายทางการคา้ของเจัา้ของรายอื�น

ขอ้มลููเก่�ย่วกบั ARITZIA (www.aritzia.com)
Aritzia เป็นแหลิง่ออกแบบอยา่งมน่วัตกรรมแลิะเป็นรา้นแฟช้ั�นบตูคิ เราทำางานเพัื�อสไตลิส์ำาหรับบคุคลิ ยดึมั�นในคณุภัาพั แลิะมองวา่การช้อ้ปปิ�งควรเป็น 
เรื�องสนุก ทกุอยา่งน่�เกดิขึ�นจัากการท่�ตระกลูิฮิลิิลิร์เิริ�มธิ์รุกจิัของ Aritzia ในหา้งสรรพัสนิคา้เกา่แกท่่�มอ่าย ุ70 ป่ในเมอืงแวนคเูวอร ์โดยไบรอนั ฮิลิิลิเ์ปิด 
รา้นบตูคิท่�ดำาเนนิธิ์รุกจิัดว้ยตนเองเป็นแหง่แรกในป่ 1984 แนวคดิในขณะนั�นเป็นแบบเรย่บงา่ยท่�วา่ “นำาเสนอเสื�อผา้ท่�สวยงามดว้ยความมุง่มั�นพัรอ้มกบับรกิาร
ท่�เป็นเลิศิั” แลิะดเูหมอืนผูห้ญงิจัะช้อบสิ�งท่�เราทำา เราจังึเตบิโตขึ�นมาได ้แลิะเรากเ็ตบิโตขึ�นเรื�อยๆ นับตั �งแตนั่�นมา

เราพััฒนาแบรนดข์องตนเอง โดยใหแ้ตล่ิะแบรนดม์ช่้ื�อพัรอ้มทม่ครเ่อทฟ่แลิะหลิกัแหง่ความงามเป็นของตนเอง แตใ่นฐานะกลิุม่ แบรนดต์า่งๆ มส่ ิ�งท่�เหมอืน
กนัอยู ่2-3 ประการ นั�นคอื เสน่หท์่�ไมต่อ้งใช้ค้วามพัยายาม การมุง่ความสำาคัญไปท่�ความลิงตัว แลิะมมุมองท่�กำาลิังเป็นท่�นยิมมากท่�สดุ เราทุม่เทใหก้บั 
สิ�งลิะอนัพัันลิะนอ้ย จังึเป็นเหตผุลิท่�ทำาใหเ้ราคน้พับโรงผลิติแลิะโรงงานท่�ดท่่�สดุทั�วโลิก พัจิัารณาทกุตะเข็บ ทกุจับ่ แลิะทกุกระดมุอยา่งลิะเอย่ดครั�งแลิว้ 
ครั�งเลิา่ แลิะผลิติเสื�อผา้ท่�สวยงามแลิะใหค้วามรูส้กึดม่ากกบัผูส้วมใส ่ยิ�งไปกวา่นั�น เรายังคดัสรรสว่นประกอบทกุช้ิ�นจัากแบรนดท์่�เราช้ื�นช้อบ... แบรนดท์่� 
ยดึมั�นในการออกแบบแลิะฝ่ึมอืเป็นอยา่งมากเทา่กบัท่�เรายดึมั�น 

ขอ้มลููเก่�ย่วกบั CENTRIC (www.centricsoftware.com)
Centric Software ซึ�งมส่ำานักงานใหญท่่�ซลิิกิอน วลัิเลิย ์ใหบ้รกิารแพัลิตฟอรม์การเปลิ่�ยนแปลิงเป็นดจิัทิลัิสำาหรับแบรนดช์้ื�อดงัในดา้นแฟช้ั�น การคา้ปลิก่ 
รองเทา้ สนิคา้ฟุ่ มเฟือย สนิคา้สำาหรับกจิักรรมกลิางแจัง้ แลิะสนิคา้อปุโภัคบรโิภัค ซึ�งรวมถึงึเครื�องสำาอาง ผลิติภััณฑ์เ์สรมิความงาม อาหาร แลิะเครื�อง
ดื�ม Centric 8 แพัลิตฟอรม์การจััดการวงจัรการผลิติ (PLM) ท่�สำาคัญของ Centric มอบฟังกช์้ั�นการวางแผนการคา้ระดับวสิาหกจิั การพััฒนาผลิติภััณฑ์ ์ 
การจััดหาวสัด ุคณุภัาพั แลิะการรวบรวมท่�ปรับใหเ้หมาะสมโดยเฉพัาะสำาหรับอตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภัคบรโิภัคท่�หมนุเวย่นเร็ว Centric SMB มเ่ทคโนโลิย ่
PLM อนัเป็นนวตักรรม แลิะมข่อ้มลูิการเรย่นรูท้่�สำาคญัทางอตุสาหกรรมสำาหรับแบรนดต์า่ง ๆ ท่�กำาลิงัพััฒนา Centric Visual Innovation Platform (VIP) 
มอบประสบการณด์า้นภัาพัแลิะทางดจิัทิลัิแบบใหมอ่ยา่งเต็มท่�สำาหรับการทำางานรว่มกนัแลิะการตดัสนิใจั รวมทั �งยงัม ่Centric Buying Board ท่�จัะเปลิ่�ยน
เซสช้นัการซื�อภัายในแลิะเพัิ�มมลูิคา่สงูสดุใหก้บัการคา้ปลิก่ แลิะ Centric Concept Board สำาหรับการขบัเคลิื�อนความคดิสรา้งสรรคแ์ลิะการพััฒนาแนวคดิ
ผลิติภัณัฑ์ ์นวตักรรมทั �งหมดของ Centric ช้ว่ยลิดเวลิาในการทำาตลิาด สง่เสรมินวตักรรมผลิติภัณัฑ์ ์แลิะลิดตน้ทนุตา่ง ๆ 

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจัา้ของรายใหญข่อง Centric Software แลิะเป็นผูน้ำาของโลิกในดา้นซอฟตแ์วรอ์อกแบบ 
3 มติ ิการทำารปูจัำาลิองแบบ 3 มติ ิแลิะโซลิชู้นั PLM 

Centric Software ไดรั้บรางวลัิอตุสาหกรรมหลิายรายการ ซึ�งรวมถึงึการไดรั้บเสนอช้ื�อจัาก Red Herring ใหอ้ยูใ่นรายการ Top 100 Global ในป่ 2013, 2015 
แลิะ 2016 นอกจัากน่� Centric ยงัไดรั้บรางวลัิยอดเย่�ยมอก่หลิากหลิายรายการจัาก Frost & Sullivan ในป่ 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อก่ดว้ย 

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.fourhands.com
http://www.centricsoftware.com

