
เรื่ ่�องรื่าวความสำำาเร็ื่จของ DAINESE
DAINESE ก้า้วสำ่�จดุสำง่สำดุของก้ารื่ออก้แบบและก้ารื่พัฒันา 

หลงัจาก้ผนกึ้ก้ำาลงัก้บั CENTRIC SOFTWARE®

เร่ง่การ่พััฒนาผลิติภัณัฑ์ไ์ด้เ้น่�องจากผา่น 
การ่รั่บร่องได้อ้ย่า่งสะด้วกร่วด้เร็่ว
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“กอ่นใช้ ้PLM เร่ามีกีร่ะบวนการ่ทำางานที�ไมีไ่ด้อ้ย่่ใ่นร่ป่แบบ
ด้จิทิลัิ… ทมีีงานทำางานแบบออฟไลินโ์ด้ย่ใช้ ้Excel ตดิ้ตามี
ทกุแงม่ีมุีของการ่พััฒนาผลิติภัณัฑ์ ์ซึ่่�งร่วมีถึง่การ่อนุมีตัแิลิะ 
การ่รั่บร่องมีาตร่ฐาน ลิองนก่ด้ว่า่มีนัซึ่บัซึ่อ้นมีากขนาด้ไหน 
กับการ่ที�เร่ามีีผลิิตภััณฑ์์ 4 ปร่ะเภัทแลิะแบ่งออกเป็น 
อกีปร่ะมีาณ 20 ปร่ะเภัทย่อ่ย่”

Luca Menegardo ปร่ะธิ์านเจา้หนา้ที�เทคโนโลิย่สีาร่สนเทศ
ของ Dainese แสด้งใหเ้ห็นวา่ กอ่นที�จะนำา Centric PLM 
มีาตดิ้ตั �งแลิะใช้ง้าน ทมีีตา่งๆ ปร่ะสบปัญหาในการ่จัด้การ่
ส่วนผสมีของผลิติภััณฑ์ท์ี�ซึ่ับซึ่อ้นแลิะการ่ตร่วจสอบการ่
รั่บร่องด้า้นความีปลิอด้ภััย่ที�เขม้ีงวด้ โด้ย่ทำาทั �งหมีด้นี�ไป
พัร่อ้มีกบัการ่สบ่สานความีเป็นอติาลิ ี

Menegardo กลิา่วตอ่วา่ “Dainese สร่า้งข่�นจาก 3 หลิกั 
สำาคัญเช้ิงกลิยุ่ทธิ์์ ได้แ้ก่ เทคโนโลิย่ีแลิะนวัตกร่ร่มี  
การ่ออกแบบ แลิะการ่ขาย่ตร่งถึง่ผ่บ้ร่โิภัค สิ�งที�ทา้ทาย่ 
มีากที�สดุ้ที�เร่าเผช้ญิในฐานะธิ์ุร่กจิคอ่การ่พััฒนาไปพัร่อ้มี
กบัการ่ย่ด่้มีั�นในคา่นยิ่มี มีร่ด้กสบ่สาน แลิะ DNA ของเร่า”

เมี่�อมีองมีาที�ปัจจุบันนี� ทีมีงานต่างร่่วมีแร่งร่่วมีใจกันได้ ้
อย่า่งสะด้วกงา่ย่ด้าย่โด้ย่ใช้ ้“แหลิง่ขอ้มีล่ิจร่งิแหลิง่เด้ยี่ว” 
จง่มีั�นใจได้ว้า่ ผลิติภัณัฑ์จ์ะกา้วขา้มีขดี้จำากดั้ของนวตักร่ร่มี 
ได้อ้ย่า่งตอ่เน่�อง พัร่อ้มีย่ด่้มีั�นในมีาตร่ฐานความีปลิอด้ภััย่
ทั�วโลิก

Dainese นำาหนา้ค่แ่ขง่ได้อ้ย่า่งไร่จากการ่นำา PLM ไปใช้ง้าน 
แลิะ Dainese ทำาใหพ้ันักงาน 25% จัด้การ่คณุลิกัษณะของ
ผลิติภััณฑ์นั์บพัันร่าย่การ่ได้อ้ย่า่งร่าบร่่�นหลิังจากใช้ ้PLM 
ไปเพัยี่ง 9 เด้อ่นได้อ้ย่า่งไร่

สำ�งเสำรื่มิศักั้ยภาพัของมนษุย์
Dainese กอ่ตั �งข่�นในปี 1972 โด้ย่ Lino Dainese ผ่ท้ี�ช้่�นช้อบมีอเตอร่ไ์ซึ่คเ์ป็นช้วีติจติใจ แลิะได้อ้อกแบบ 
ช้ดุ้แขง่มีอเตอร่ไ์ซึ่คท์างเทคนคิช้ดุ้แร่กสำาหรั่บนักแขง่ร่ะด้บัตำานานอย่า่ง Giacomo Agostini ภัาร่กจิของบร่ษัิท
ในการ่ “สง่เสร่มิีศักย่ภัาพัของมีนุษย่”์ ได้ก้า้วไปไกลิกวา่กฬีามีอเตอร่ส์ปอร่ต์ ร่วมีถึง่อปุกร่ณ์นริ่ภััย่แลิะเส่�อผา้
สำาหรั่บการ่เลิน่สก ีปั�นจักร่ย่านเสอ่ภัเ่ขา ขี�มีา้ แลิน่เร่อ่ แลิะแมีแ้ตช่้ดุ้อวกาศอย่า่งช้ดุ้จำาลิองแร่งโนม้ีถึว่งสำาหรั่บ
สถึานีอวกาศนานาช้าต ิ(ISS) นอกจากนี� แบร่นด้อ์ติาลิอีันน่าภัาคภัม่ีใิจนี�ย่ังด้ำาเนนิธิ์รุ่กจิในฐานะผ่ผ้ลิติอปุกร่ณ ์
ตามีแบบฐาน (OEM) ที�ทำาหนา้ที�ผลิติสนิคา้สำาหรั่บแบร่นด้ส์นิคา้ในครั่วเร่อ่น เช้น่ Ducati แลิะ BMW 

Dainese มีรี่า้นคา้ 38 แหง่ทั�วโลิก แลิะเพัิ�มีจำานวนมีากข่�น 2 เทา่เป็น 250 ลิา้นย่โ่ร่ การ่เตบิโตอย่า่งร่วด้เร็่วของ
บร่ษัิทเป็นหน่�งในแร่งจง่ใจหลิกัที�ทำาให ้Dainese ตอ้งการ่ปรั่บกร่ะบวนการ่พััฒนาผลิติภัณัฑ์ใ์หท้นัสมียั่โด้ย่อาศยั่
ร่ะบบการ่จัด้การ่วงจร่การ่ผลิติ (PLM)
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ความท้า้ท้าย

+  มีขีอ้กำาหนด้ที�เขม้ีงวด้ในการ่อนุมีตัแิลิะ 
การ่รั่บร่อง

+  ผลิติภัณัฑ์ท์ี�มีคีวามีซึ่บัซึ่อ้นสง่ใช้เ้วลิา 
พััฒนาถึง่ 3 ปี

+  ทมีีงานทำางานในไฟลิ ์Excel แบบออฟไลิน์
+  มีอีปุสร่ร่คในการ่ทำางานร่ว่มีกนัแลิะการ่ส่�อสาร่

ร่ะหวา่งแผนก
+  ตอ้งกา้วใหท้นัการ่เตบิโตที�ร่วด้เร็่วของบร่ษัิท
+ ตอ้งสบ่สานความีเป็นอติาลิคีวบค่ไ่ปกบัการ่ใช้ ้

เทคโนโลิย่แีลิะนวตักร่ร่มี

เท้คโนโลยที้ี�สำ�งเสำรื่มิก้ารื่พัฒันา
ผลติภณัฑ์ใ์หเ้ป็็นเลศิั
กอ่นเร่ิ�มีคน้หาพัันธิ์มีติร่ด้า้น PLM บร่ษัิทแหง่นี�ใช้ ้
เวลิาในการ่กำาหนด้เป้าหมีาย่แลิะการ่จัด้ทำาร่าย่การ่
สิ�งที�ผ่ใ้ช้แ้ลิะผ่ท้ี�มีสีว่นเกี�ย่วขอ้งหลิกัคาด้หวงั

“เร่ามีีเร่่�องทา้ทาย่ที�ซึ่ับซึ่อ้นที�สุด้เน่�องจาก
ผลิติภััณฑ์แ์ตล่ิะช้ิ�นของเร่าตอ้งผ่านการ่รั่บร่อง
ที�แตกตา่งกนั วตัถึปุร่ะสงคข์องโคร่งการ่ PLM 
ค่อเพั่�อลิด้ความีซึ่ับซึ่อ้นของเมีทร่กิซึ่น์ี�แลิะ
แนะนำาใหใ้ช้แ้นวทางที�เป็นมีาตร่ฐาน ในแงข่อง
วธิิ์กีาร่ทำางาน PLM จัด้เป็นตัวเปลิี�ย่นแปลิง 
ขั �นตอนงานที�เร่าทำา แลิะเป็นปร่ะตส่่ก่าร่พััฒนา
ผลิติภัณัฑ์ใ์หเ้ป็นเลิศิ” Menegardo อธิ์บิาย่

เน่�องจาก Dainese มีผีลิติภัณัฑ์เ์ส่�อผา้ย่ด่้ 
อุปกร่ณ์ อุปกร่ณ์นิร่ภััย่ อุปกร่ณ์อเิล็ิกทร่อนิกส์ แลิะ 
อกีมีากมีาย่ จง่เป็นไปไมีไ่ด้ท้ี�จะจัด้การ่การ่ทด้สอบความีปลิอด้ภััย่แลิะการ่ 
รั่บร่องมีากมีาย่ที�มีีขอ้แตกต่าง แลิะสิ�งเหลิ่านี�ก็จำาเป็นตอ้งด้ำาเนินการ่ใหเ้ร่ีย่บร่อ้ย่ก่อน  
จง่จะสามีาร่ถึปลิ่อย่ผลิติภััณฑ์อ์อกส่่ตลิาด้ได้ ้Menegardo อธิ์บิาย่ว่า กำาหนด้การ่การ่พััฒนาผลิติภััณฑ์ ์
เป็นเร่่�องที�น่าร่ะทก่ใจอย่า่งมีาก โด้ย่ทั�วไปแลิว้ แจ็คเกต็แบบหน่�งจะใช้เ้วลิาพััฒนา 12-18 เด้อ่น แตห่มีวกกนัน็อค 
มีอเตอร่ไ์ซึ่คอ์าจใช้เ้วลิานานถึง่ 3 ปี เน่�องจากมีสีว่นปร่ะกอบอเิล็ิกทร่อนกิสท์ี�ซึ่ับซึ่อ้นแลิะจำาเป็นตอ้งทำางาน 
ร่ว่มีกบัวศิวกร่เคร่่�องกลิ

“เร่าไมีส่ามีาร่ถึลิด้หย่อ่นความีปลิอด้ภััย่ได้ ้ทกุสิ�งที�เร่าทำาตอ้งผ่านการ่รั่บร่องมีาตร่ฐาน อย่า่งแร่ก ผลิติภััณฑ์ ์
ตอ้งผา่นการ่ทด้สอบขั �นสง่สดุ้ทางเทคนคิแลิะทางกลิในหอ้งปฏิบิัตกิาร่ของเร่า จากนั�น ก็ตอ้งผา่นกร่ะบวนการ่ 
การ่อนุมีัตทิี�แตกตา่งกนัไปในแตล่ิะปร่ะเทศ เพั่�อใหส้ามีาร่ถึขาย่ในอติาลิหีร่อ่ในย่โุร่ป ในสหรั่ฐอเมีร่กิา ในญี�ปุ่ น 
แลิะเพั่�อใหส้ามีาร่ถึขาย่ได้ท้กุที�ทั�วโลิก” Menegardo อธิ์บิาย่อย่า่งลิะเอยี่ด้

หลิังจากที�ได้ว้างแผนแลิะตดิ้ตามีความีตอ้งการ่ของลิ่กคา้ที�พัุ่งสง่ข่�นมีาหลิาย่ปี Dainese จง่ทร่าบว่า PLM  
มีคีวามีสำาคัญอย่า่งย่ิ�งตอ่การ่รั่กษาช้่�อเสยี่งในการ่รั่งสร่ร่คเ์ส่�อผา้ที�สวย่งามีแลิะการ่ใช้เ้ทคนคิขั �นสง่ไปพัร่อ้มีกบั
การ่เพัิ�มีร่าย่ได้แ้ลิะการ่เตบิโตธิ์รุ่กจิอย่า่งร่วด้เร็่ว
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CENTRIC PLM ไดก้้ำาหนดวธิีที้ ั�วไป็ในก้ารื่ท้ำาสำิ�งต�างๆ เรื่ามคีลงัท้ี�เก็้บ 
ขอ้มล่ผลติภณัฑ์ท์้ ั�งหมดเพัยีงแห�งเดยีว เช่�น ขอ้มล่หลกั้ก้ารื่ต ั�งช่่�อ ไมลส์ำโตน  

และก้รื่ะบวนก้ารื่ท้ำางาน ซึ่ึ�งท้กุ้คนท้ี�ท้ำางานดา้นก้ารื่จดัหาวสัำด ุก้ารื่ออก้แบบ  
ไป็จนถึงึก้ารื่ตรื่วจสำอบคณุภาพั สำามารื่ถึเขา้ถึงึได้
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ไดร้ื่บัก้ารื่ยอมรื่บัจาก้ผ่ใ้ช่จ้ำานวนมาก้มายเป็็นป็รื่ะวตักิ้ารื่ณ์
Roberto Conte ผ่จั้ด้การ่โคร่งการ่ PLM ของ Dainese เนน้ย่ำ�าวา่มีกีาร่ปรั่บใช้ร้่ะบบได้อ้ย่า่งร่าบร่่�น แมีว้า่จะมีี
ผ่เ้กี�ย่วขอ้งเป็นจำานวนมีากกต็ามี

“การ่ตดิ้ตั �งแลิะปรั่บใช้ง้านนั�นใช้เ้วลิาปร่ะมีาณ 9 เด้่อน (90% ของร่ะย่ะเวลิาด้ัวกลิ่าวเป็นการ่ทำางานจาก 
ทางไกลิ) แลิะตอนนี�เร่ามีผี่ใ้ช้ม้ีากกวา่ 100 ร่าย่ที�ทำางานบนร่ะบบ Centric PLM ตั �งแตแ่ร่กเร่ิ�มี เร่าสนับสนุนให ้
มีกีาร่ทำางานร่ว่มีกนัร่ะหวา่งแผนก โด้ย่เร่ิ�มีจากทมีีพัาณชิ้ย่ ์ผ่จั้ด้การ่ผลิติภัณัฑ์ ์ทมีีการ่ตลิาด้ผลิติภัณัฑ์ ์ทกุแผนก 
ในฝ่่าย่วจัิย่แลิะพััฒนา (แผนกการ่พััฒนาผลิติภัณัฑ์ ์แผนกทำาแพัทเทริ่น์ แลิะแผนก BOM) ไปจนถึง่แผนกจัด้หาวสัด้ ุ 
แผนกควบคมุีคณุภัาพั แลิะแผนกซึ่พััพัลิาย่เช้น”

Dainese แลิะ Centric Software ได้ร้่ว่มีมีอ่กบัผ่ผ้สานร่วมีร่ะบบสองร่าย่ โด้ย่ใช้ป้ร่ะโย่ช้นจ์าก Agile Deployment 
Methodology℠ ของ Centric เพั่�อปรั่บปร่งุกร่ะบวนการ่ทำางานใหค้ลิอ่งตวัมีากข่�นแลิะลิด้ร่ะย่ะเวลิาของโคร่งการ่ 
หลิังจากเปิด้ตัวใช้ง้านไปเพัยี่งไมีก่ี�สปัด้าห ์Dainese ก็บร่ร่ลิวุัตถึปุร่ะสงคจ์ากการ่ที�ผ่ใ้ช้ย้่อมีรั่บแลิะเขา้ใช้ง้าน
ร่ะบบ “มีพีันักงานปร่ะมีาณ 400 คนทำางานในสำานักงานใหญข่องเร่าในอติาลิ ีด้งันั�นจง่มีพีันักงาน 25% ใช้ ้PLM 
ในการ่ทำางาน เร่าใสส่ ิ�งนี�ลิงไปในอนิเทอร่เ์ฟซึ่ผ่ใ้ช้ท้ี�ใช้ง้านได้ส้ะด้วกงา่ย่ด้าย่” Luca กลิา่วเสร่มิี

PLM ท้ำาใหม้เีวลาเพัิ�มใหก้้บัก้ารื่สำรื่า้งสำรื่รื่คน์วตัก้รื่รื่ม
“เร่าเปลิี�ย่นจากสถึานการ่ณ์ที�ทกุคนสง่ไฟลิท์ี�ลิา้สมีัย่ใหก้ันผ่านทางอเีมีลิไปเป็นสถึานการ่ณ์ที�ทกุคนที�ทำางาน
โด้ย่ใช้เ้คร่่�องมีอ่เด้ยี่วกันในการ่พััฒนาคอลิเลิคช้นั” Menegardo กลิา่วสรุ่ป “ตอนนี�ทมีีของเร่าสามีาร่ถึโฟกัส
ไปที�นวตักร่ร่มีแลิะการ่ทด้สอบ”

Dainese สามีาร่ถึมีองเห็นความีแตกต่างอย่่างสิ�นเช้งิร่ะหว่างการ่ทำางานในร่่ปแบบ “เก่า” กับใหมี่ได้ด้้ว้ย่  
Centric PLM หลิงัจากที�ปร่ะสบความีสำาเร็่จอย่า่งมีหาศาลิในการ่ตดิ้ตั �งแลิะปรั่บใช้โ้ซึ่ลิช่้นันี� Dainese ก็ได้รั้่บ 
ปร่ะโย่ช้น์จากการ่ทำางานร่่วมีกันแลิะการ่ส่�อสาร่ร่ะหว่างทีมีที�เป็นไปอย่่างง่าย่ด้าย่ ส่งผลิใหเ้กดิ้การ่เพัิ�มี 
ปร่ะสทิธิ์ภิัาพัอย่า่งมีหาศาลิ
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Conte ร่่ส้ก่ท่�งกบัฟังกช์้นัการ่ทำางานของร่ะบบแลิะความี
สามีาร่ถึในการ่จัด้การ่ช้ดุ้ขอ้มี่ลิที�ซึ่ับซึ่อ้น “เร่าจัด้การ่
สไตลิม์ีากกวา่ 3,000 แบบ ตวัแปร่ส ี10,000 ร่าย่การ่ 
แลิะวสัด้ ุ9,000 ร่าย่การ่ได้ภ้ัาย่ในร่ะบบ Centric PLM” 
เขากลิา่ว

การ่เปิด้ใช้ง้านแพัลิตฟอร่์มี PLM ที�ลิำ�าสมีัย่ของ 
Centric ไมี่เพัยี่งแคส่ง่ผลิตอ่การ่ทำางานในแตล่ิะ
วันของ Dainese แต่ย่ังขับเคลิ่�อนการ่เกดิ้การ่
เปลิี�ย่นแปลิงในธิ์รุ่กจิอกีด้ว้ย่

“โซึ่ลิ่ช้ันนี�ย่อด้เย่ี�ย่มีมีากในเร่่�องการ่จัด้การ่ 
การ่เปลิี�ย่นแปลิงแลิะการ่เป็นที�ย่อมีรั่บของ 
ผ่ใ้ช้ ้เพัร่าะการ่ตดิ้ตั �งแลิะปรั่บใช้ท้ี�เป็นไปอย่า่ง 
ที�ร่าบร่่�น เร่าจง่สามีาร่ถึกำาหนด้แบบอย่่างใน
บร่ษัิทเกี�ย่วกบัวธิิ์กีาร่ด้ำาเนนิโคร่งการ่ใหป้ร่ะสบ 
ความีสำาเร็่จได้ ้ นับว่ามีีมีาตร่ฐานส่งมีาก!” 
Menegardo กลิา่ว

รื่าก้ฐานสำำาคญัเพั่�ออนาคต
ความีร่ว่มีมีอ่ร่ะหวา่ง Centric แลิะ Dainese นั�นใหผ้ลิลิพััธิ์ย์่อด้เย่ี�ย่มี แตย่่งัไมีจ่บเพัยี่งเทา่นี� Menegardo มีอง
เห็นศักย่ภัาพัในการ่ขย่าย่ขอบเขตการ่ด้ำาเนนิงานแลิะการ่ขับเคลิ่�อนนวัตกร่ร่มีใหด้้ยี่ ิ�งข่�นไปอกี “เร่าตอ้งการ่ใช้ ้
PLM ในการ่ด้ำาเนนิงาน ด้ังนั�นจง่ไมีใ่ช้เ่ร่่�องของความีอย่่ร่่อด้ แตเ่ป็นเร่่�องของการ่ทำาใหธ้ิ์รุ่กจิเตบิโตเร็่วข่�นแลิะ
เร็่วย่ิ�งข่�นไปอกี แลิะนั�นเป็นร่ากฐานที�เร่าตอ้งการ่สร่า้งในวนันี�แลิะในอนาคต” เขากลิา่วสร่ปุ

ผลลพััธี์

+  การ่สร่า้งเอกภัาพัของผลิติภัณัฑ์ห์ลิกัทั �ง  
4 ปร่ะเภัทที�มีปีร่ะมีาณ 20 ปร่ะเภัทย่อ่ย่

+ 25% ของพันักงานใช้ ้Centric PLM  
ในการ่ทำางาน

+  จัด้การ่ 3,000 สไตลิ ์10,000 ส ีแลิะ  
9,000 วสัด้ไุด้ใ้น PLM

+  90% เป็นการ่ตดิ้ตั �งแลิะปรั่บใช้ร้่ะบบ 
จากร่ะย่ะไกลิ แลิะได้รั้่บการ่ย่อมีรั่บจาก 
ผ่ใ้ช้ม้ีากมีาย่

+  การ่รั่บร่องคณุภัาพัเป็นไปอย่า่งคลิอ่งตวั 
ทำาใหผ้ลิติภัณัฑ์ถ์ึก่ตอ้งแมีน่ย่ำาแลิะ 
มีปีร่ะสทิธิ์ภิัาพัเพัิ�มีข่�น

+  ลิด้ร่ะย่ะเวลิาในการ่พััฒนาผลิติภัณัฑ์ ์ทำาใหท้มีี
สามีาร่ถึมีุง่เนน้ไปที�การ่สร่า้งสร่ร่คน์วตักร่ร่มี



เก้ี�ยวก้บั DAINESE (www.dainese.com)
Dainese ทุม่ีเทใหก้บัการ่ผลิติโซึ่ลิช่้นัด้า้นความีปลิอด้ภััย่ที�ใหป้ร่ะสทิธิ์ผิลิสง่สดุ้ในทกุด้า้นที�นักกฬีาใช้ร้่า่งกาย่แลิะจติใจ
ของตนอย่่างต่อเน่�องเพั่�อทุบสถึติคิวามีสำาเร็่จที�เคย่ทำาได้ก้อ่นหนา้นี� ผลิติภััณฑ์ข์อง Dainese ถึอ่เป็นการ่บุกเบกิการ่ 
ผสมีผสานร่ะหว่างความีปลิอด้ภััย่สง่สดุ้แลิะการ่ย่ศาสตร่ส์ง่สดุ้ โด้ย่ปร่ะกอบไปด้ว้ย่โซึ่ลิ่ช้ันสำาหรั่บนักบดิ้มีอเตอร่ไ์ซึ่ค ์ 
นักสกอีลัิไพัน ์แลิะนักปั�นจักร่ย่านเสอ่ภัเ่ขา นอกจากนี� ย่งัมีโีซึ่ลิช่้นัสำาหรั่บโคร่งการ่พัเิศษตา่งๆ ที�คร่อบคลิมุีตั �งแตก่าร่แขง่
แลิน่เร่อ่ใบไปจนถึง่ช้ดุ้สำาหรั่บใช้ใ้นอวกาศ 

ตลิอด้ร่ะย่ะเวลิา 49 ปีที�ด้ำาเนนิกจิการ่มีา Dainese ได้ส้ร่า้งกร่ะแสนวัตกร่ร่มีการ่ฉีีกกฎแลิะการ่กำาหนด้มีาตร่ฐานใหมีม่ีา 
อย่า่งตอ่เพั่�อสง่เสร่มิีความีพัย่าย่ามีของมีนุษย่ใ์นหลิากหลิาย่ด้า้น โด้ย่คดิ้คน้แนวคดิ้ด้า้นความีปลิอด้ภัยั่ที�สำาคญั เช้น่ อปุกร่ณ์
ป้องกนัหลิงั สไลิเด้อร่ส์ำาหรั่บร่ถึแขง่ แอโร่ได้นามีกิฮัมัีป์ แลิะถึงุลิมีนริ่ภัยั่แบบสวมีใสต่วัแร่กสำาหรั่บนักบดิ้มีอเตอร่ไ์ซึ่คแ์ลิะ
นักเลิน่สก ีซึ่่�งเป็นเทคโนโลิย่ทีี�แบร่นด้น์ี�เช้ี�ย่วช้าญแลิะเป็นผ่น้ำาตลิาด้ถึงุลิมีนริ่ภัยั่แบบสวมีใสไ่ด้ม้ีากวา่ 30 ปี โคร่งการ่พัเิศษ
เพัิ�มีเตมิีนั�นมีตีั �งแตช่้ดุ้เสร่มิีปร่ะสทิธิ์ภิัาพัการ่แลิน่เร่อ่แลิะการ่แขง่เร่อ่ย่อทช้ช์้ดุ้แร่ก ซึ่่�งร่วมีปร่ะโย่ช้นใ์ช้ส้อย่หลิาย่อย่า่ง ได้แ้ก ่
การ่ลิอย่นำ�า การ่ป้องกนั แลิะการ่ส่�อสาร่ ไวใ้นโซึ่ลิช่้นัเด้ยี่ว ไปจนถึง่ช้ดุ้จำาลิองแร่งโนม้ีถึว่งสำาหรั่บสถึานอีวกาศนานาช้าต ิ 

Dainese พััฒนานวัตกร่ร่มีใหมี่เช้น่เด้ยี่วกับนวัตกร่ร่มีทั �งหมีด้ที�มีดี้ว้ย่การ่ทำางานร่่วมีกันอย่่างใกลิช้้ดิ้กับผ่ใ้ช้ท้ี�บุกเบกิ 
สิ�งใหมี่ๆ แลิะออกแบบนวัตกร่ร่มีมีาเพั่�อตอบสนองความีตอ้งการ่ของผ่ใ้ช้ด้้ังกลิ่าวเพั่�อสง่เสร่มิีความีสำาเร็่จของพัวกเขา 
อย่า่งเต็มีที� หร่อ่กลิา่วอกีนัย่หน่�งได้ว้า่ นวตักร่ร่มีของ Dainese ได้รั้่บแร่งบนัด้าลิใจจากมีนุษย่ ์ 

มีนุษย่ ์ซึ่่�งร่วมีถึง่แช้มีป์โลิกหลิาย่คนในตำานาน เช้น่ Valentino Rossi แลิะ Giacomo Agostini, ทมีี Emirates จาก
นวิซึ่แีลินด้ท์ี�เป็นแช้มีป์ America’s Cup, นักบนิอวกาศ Andreas Mogensen แลิะ Thomas Pesquet ตลิอด้จนนักบดิ้
แลิะนักกฬีาหลิาย่ทา่นจากทั�วโลิก

เก้ี�ยวก้บั CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Centric Software® ซึ่่�งมีสีำานักงานใหญท่ี�ซึ่ลิิกิอน วลัิเลิย่ ์ใหบ้ร่กิาร่แนวคดิ้ผลิติภัณัฑ์ไ์ปจนถึง่แพัลิตฟอร่ม์ีการ่เปลิี�ย่นแปลิง
เป็นด้จิทิัลิสำาหรั่บแฟช้ั�น การ่คา้ปลิกี ร่องเทา้ สนิคา้ฟุ่ มีเฟ่อย่ สนิคา้สำาหรั่บกจิกร่ร่มีกลิางแจง้ อุปกร่ณ์อเิล็ิกทร่อนกิส ์
เพั่�อผ่บ้ร่โิภัคแลิะสนิคา้อุปโภัคบร่โิภัค ซึ่่�งร่วมีถึง่เคร่่�องสำาอางแลิะผลิติภััณฑ์ข์องใช้ส้่วนตัว อาหาร่ แลิะเคร่่�องด้่�มี  
Centric PLMTM แพัลิตฟอร่ม์ีการ่จัด้การ่วงจร่ผลิติภััณฑ์ ์ (PLM) ที�สำาคัญของ Centric มีฟัีงกช์้ั�นการ่วางแผนการ่คา้  
การ่พััฒนาผลิติภััณฑ์ ์การ่จัด้หาวัสดุ้ คุณภัาพั แลิะนวัตกร่ร่มีที�คุม้ีค่าต่อการ่ลิงทุนที�ใหผ้ลิตอบแทนที�ด้ทีี�สุด้สำาหรั่บ 
ผลิติภััณฑ์โ์ด้ย่เฉีพัาะสำาหรั่บอตุสาหกร่ร่มีสนิคา้อปุโภัคบร่โิภัคที�หมีนุเวยี่นเร็่ว Centric Visual Innovation Platform 
(CVIP) มีอบปร่ะสบการ่ณง์านร่ะด้บับร่หิาร่แบบด้จิทิลัิเสมีอ่นจร่งิเพั่�อการ่ทำางานร่ว่มีกนัแลิะการ่ทำาการ่ตดั้สนิใจ Centric Retail 
Planning เป็นโซึ่ลิช่้นัที�อาศยั่การ่ปร่ะมีวลิผลิคลิาวด้อ์ย่า่งเต็มีที�ซึ่ ่�งเป็นนวตักร่ร่มีที�ได้รั้่บการ่สนับสนุนโด้ย่ Armonica Retail 
S.R.L. ที�สง่มีอบกร่ะบวนการ่วางแผนการ่คา้ปลิกีแบบคร่บวงจร่ที�ออกแบบมีาเพั่�อเพัิ�มีผลิการ่ด้ำาเนนิงานของธิ์รุ่กจิคา้ปลิกี 
ใหไ้ด้ส้ง่สดุ้ Centric Software เป็นผ่บุ้กเบกิการ่ทำางานทางไกลิ โด้ย่มีแีอปพัลิเิคช้ันบนมีอ่ถึอ่ใหบ้ร่กิาร่เป็นร่าย่แร่ก
สำาหรั่บการ่จัด้การ่วงจร่ผลิติภัณัฑ์ ์(PLM) แลิะเป็นที�ร่่จั้กอย่า่งกวา้งขวางในการ่เช้่�อมีตอ่ร่ะบบองคก์ร่อ่�นๆ หลิาย่องคก์ร่ เช้น่  
ERP, DAM, PIM, e-com, การ่วางแผน แลิะอกีมีากมีาย่ ร่วมีถึง่เคร่่�องมีอ่การ่ทำางานสร่า้งสร่ร่คต์า่งๆ เช้น่ Adobe® Illustrator 
แลิะโฮัสตข์องตวัเช้่�อมีตอ่ CAD 3 มีติ ินวตักร่ร่มีของ Centric มีพีัลิงัขบัเคลิ่�อนทางการ่ตลิาด้ 100% โด้ย่มีอีตัร่าการ่นำาไป
ใช้ส้ง่ที�สดุ้แลิะใช้เ้วลิาร่วด้เร็่วที�สดุ้ในการ่ใหผ้ลิตอบแทนในอตุสาหกร่ร่มี นวัตกร่ร่มีทั �งหมีด้ของ Centric ช้ว่ย่ลิด้เวลิาใน
การ่ทำาตลิาด้ สง่เสร่มิีนวตักร่ร่มีผลิติภัณัฑ์ ์แลิะลิด้ตน้ทนุตา่งๆ

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจา้ของร่าย่ใหญข่อง Centric Software แลิะเป็นผ่น้ำา
ของโลิกในด้า้นซึ่อฟตแ์วร่อ์อกแบบ 3 มีติ ิการ่ทำาร่ป่จำาลิองแบบ 3 มีติ ิแลิะโซึ่ลิช่้นั PLM  

Centric Software ได้รั้่บร่างวลัิอตุสาหกร่ร่มีหลิาย่ร่าย่การ่ ซึ่่�งร่วมีถึง่การ่ได้รั้่บเสนอช้่�อจาก Red Herring ใหอ้ย่่ใ่นร่าย่การ่ 
Top 100 Global ในปี 2013, 2015 แลิะ 2016 นอกจากนี� Centric ย่งัได้รั้่บร่างวลัิย่อด้เย่ี�ย่มีอกีหลิากหลิาย่ร่าย่การ่จาก 
Frost & Sullivan ในปี 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อกีด้ว้ย่

©2022 Centric Software Inc. สงวนลิขิสทิธิ์ิ� Centric Software คอ่เคร่่�องหมีาย่ทางการ่คา้ที�จด้ทะเบยี่นของบร่ษัิท Centric Software 
แบร่นด้แ์ลิะช้่�อผลิติภัณัฑ์อ์่�นๆ ทั �งหมีด้อาจเป็นเคร่่�องหมีาย่ทางการ่คา้ของเจา้ของร่าย่อ่�น
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