
• Centralizovaná správa dat
• Nejlepší pracovní postupy

• Efektivní vyhledávání

Opakované použití

 

• Centralizovaná správa dat
• Efektivní vyhledávání

• Široké možnosti sdílení dat
• Nástroje pro spolupráci

• Centralizovaná správa dat
• Správa Multi-CAD dat

IP ochrana

• Centralizovaná správa dat
• Přístupová práva

Rychlejší dodání 
výrobků na trh

Zvýšení zisků  
o 19 %

Snížení nákladů  
výroby o 15 %

Rychlejší  
dodání na trh

Zvýšení  
zisku

Méně  
reklamací

Vyšší 
produktivita

Nižší  
náklady

Rychlejší podnikové procesy

Vyšší kvalita,  
méně chyb

Siemens PLM Software

Od PDM k PLM

(zdroj: Tech-Clarity Insight: The Business Value of Product Data Management)

= návratnost  
1 rok

• 15 uživatelů
• Software
• Hardware
• Nasazení
• Údržba

• Technická podpora
• Nasazení do 30 dní

(Zdroj: Tech-Clarity Insight: The Business Value of Product Data Management)

(Zdroj: Aberdeen, Profiting from PLM: Strategy and Delivery of the PLM Program)

(Zdroj: případové studie zákazníků Siemens PLM Software)

(Zdroj: PDM ROI Analysis Using SHARK Software)

Výpočet návratnosti

NákupyVýroba

Dodavatelé

Zákazníci

Dodržování 
norem

Služby

Přečtěte si jak zkrátit 
dobu dodání o 84 %

Přečtěte si jak zvýšit podíl 
na trhu o 10 %

Přečtěte si jak snížit 
množství reklamací

Přečtěte si jak zvýšit  
produktivitu o 50 %

Přečtěte si jak snížit 
náklady o 9,8 mil. dolarů

Snížení nákladů  
na vývoj o 16 %
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PLM nejen spravuje 
všechna data související 
s výrobkem, ale rozšiřuje 
také funkce PDM, aby pokryl 
procesy v v rámci celého 
životního cyklu výrobku pro-
střednictvím specializovaných 
aplikací pro řízení vývoje, 
výroby, zásobování, nákupu, 
dodavatelského řetězce, 
zákazníckých požadavků, 
prodeje a služeb.

PDM spravuje návrhy, 
dokumenty, kusovníky a 
procesy za účelem zvýšení 
produktivity inženýrů a 
zlepšení komunikace i spo-
lupráce v rámci celého 
podniku.

PLMPDM

PLMPDM

Teamcenter  
Rapid Start

Rychlé nasazení PDM

Teamcenter
Vyšší hodnota PLM

1. Učiňte první krok s PDM

2. Analyzujte návratnost PDM

3. Investujte do PLM a expandujte

4. Vyhodnoťte výhodnost PLM v celém podniku

Přednastavené funkce
Předkonfigurované role
Nejlepší pracovní postupy
Předkonfigurovaná nastavení

www.itscz.net/doc/studie_file/teradyne_tc-52.pdf
www.itscz.net/doc/studie_file/shenzhen-hangsheng-tc-cs-50.pdf
www.itscz.net/doc/studie_file/ford-motor-company-tc-48.pdf
www.itscz.net/doc/studie_file/spacex_tc-51.pdf
www.itscz.net/doc/studie_file/hyundai-heavy-industries-shipbuilding-tc-49.pdf

