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Aclara Technologies, LLC
LOKALIZACJA 

Hazelwood, Missouri

OPROGRAMOWANIE

Autodesk ® Vault
Autodesk ® Fusion Lifecycle

Udoskonalona współpraca  
i lepsze efekty projektowania

Odkryj, jak firma Aclara usprawnia wprowadzanie 
nowych produktów dzięki zintegrowanym 
systemom PDM i PLM 

Wprowadzenie
Założona w 1972 r. w Hazelwood, Missouri, 
firma Aclara Technologies jest światowej 
klasy, globalnym dostawcą inteligentnych 
rozwiązań infrastrukturalnych do ponad  
780 partnerów obsługujących media  
wodne, gazowe i elektryczne. Firma tworzy 
inteligentne liczniki, zaawansowaną 
infrastrukturę pomiarową i oprogramowanie, 
umożliwiając firmom obsługującym media 
przewidywanie i szybkie reagowanie na 
zmieniające się warunki.

W ostatnim dziesięcioleciu, dzięki otwartym 
zakładom w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, 
dynamicznie rozwijający się biznes Aclary 
wyszedł daleko poza Missouri i USA. Wraz 
z rozwojem firmy i powiększeniem się portfela 
nowych produktów, wyzwania związane 
z zarządzaniem procesami wprowadzania 
nowych produktów stały się bardziej 
skomplikowane, w związku z koniecznością 
zarządzania codziennie zmieniającym się 
ryzykiem.

„Od 10 lat Aclara rozwija się przejmując inne 
firmy i linie produktowe”, powiedział Doug 
Frey, kierownik ds. zapewnienia jakości 
w firmie Aclara. „To stawia przed firmą  
wiele wyzwań związanych z integracją,  
a w szczególności tych związanych  
z opracowywaniem i wprowadzaniem  
na rynek nowych produktów.”

Wyzwanie

Oparcie się na zainstalowanym lokalnie 
systemie PLM stało się szkodliwe dla 
globalnego rozwoju firmy Aclara. Całkowity 
koszt posiadania takiego rozwiązania okazał 
się pułapką finansową, zarówno pod względem 
wymaganego wsparcia sprzętowego, jak 
i czasu pracy inżynierów potrzebnych  
do zarządzania ciągłymi aktualizacjami 
oprogramowania i zagwarantowaniem 
bezpieczeństwa dostępu.

„Nasza firma posiada wiele biur na całym 
świecie. Do produkcji naszych wyrobów 
korzystamy też z usług producentów 
kontraktowych” - wyjaśnia Frey.  
„Dlatego musimy umożliwiać bezpośredni 
dostęp w czasie rzeczywistym do najnowszych 
danych produkcyjnych.” Główny Kierownik  
ds. jakości wiedział, że firma rozpaczliwie 
potrzebuje solidnego sposobu na wydajne 
i bezpieczne zarządzanie informacjami 
o produkcie, aby umożliwić synchronizację 
w obrębie globalnego, rozproszonego 
łańcucha dostaw.

WYZWANIE
• Koszt rozwiązania zainstalowanego 

lokalnie
• Przestarzały interfejs użytkownika 

w posiadanym rozwiązaniu PLM
• Wiele skomplikowanych ścieżek 

zatwierdzania (workflows)
• Niskiej jakości integracja

KORZYŚCI BIZNESOWE
• Lepsza współpraca z rozproszonym 

globalnie zespołem 
• Wyeliminowanie niezdefiniowanych 

zmiennych 
• Uproszczone ścieżki zatwierdzania
• Zwiększona przejrzystość procesu 

zlecenia zmian
• Chronione dane dzięki integracji  

PDM z PLM

ZWROT Z INWESTYCJI 
• Eliminacja kosztów stałych aktualizacji 

lokalnego rozwiązania w wysokości  
150 000 USD 

Zdjęcie dzięki uprzejmości Aclara Technologies.
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COMPANY

Aclara Technologies, LLC
LOCATION
Hazelwood, Missouri 

SOFTWARE
Autodesk ® Vault
Autodesk ® Fusion Lifecycle

CHALLENGE
• Cost of on-premise solution
• Outdated UI in existing PLM solution
• Multiple complicated workflows
• Clumsy integrations 

BUSINESS BENEFITS
• Improved collaboration with globally 

dispersed team
• Eliminated process blind spots
• Simplified workflows
• Heightened change order process 

visibility
• Protected data by integrating PDM 

with PLM 

ROI RESULTS
• Eliminated recurring $150,000 in 

on-premise upgrade costs

Enhanced Collaboration  
and Better Design Results
Discover how Aclara streamlines  
NPI with integrated PDM and PLM
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Introduction
Founded in 1972 in Hazelwood, Missouri, 
Aclara Technologies is a world-class global 
supplier of smart infrastructure solutions 
to more than 780 water, gas, and electric 
utilities. The company creates smart meters, 
advanced metering infrastructure, and 
software that enable utilities to predict and 
quickly respond to all conditions.

Over the last decade, Aclara’s booming 
business has scaled well beyond Missouri, 
with facilities established in Spain and 
the United Kingdom. But as the company 
expanded and its portfolio of new products 
grew, the challenges of managing new 
product introduction (NPI) processes 
became more complicated with data 
management risks introduced daily.

“Aclara has been an expanding company 
for the last 10 years with acquisitions of 
other companies and product lines,” said 
Doug Frey, Quality Assurance Manager at 
Aclara. “This has led to a lot of integration 
challenges. Specifically, how new products 
are developed and introduced to the market.”

The challenge
Aclara’s reliance on an on-premise PLM 
system had become detrimental to the 
company’s global growth. The total cost 
of ownership was proving to be a money 
pit, both in terms of the required hardware 
support and engineering man-hours needed 
to manage continuous software upgrades, 
updates, and security patches.

“Our company has multiple locations across 
the globe and we use contract manufacturers 
to produce our product,” explained Frey. 
“Therefore, we need to allow real-time direct 
access to the latest production data.” The 
keen quality manager knew the company 
desperately needed a robust way to manage 
product information efficiently and securely 
to facilitate synchronization across a globally 
dispersed supply chain.
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Integracja systemów PDM i PLM zapewnia globalną 
widoczność w skali całego przedsiębiorstwa

Rozwiązanie
Pan Frey uznał, że najlepszym sposobem na 
utrzymanie zgodności danych we wszystkich 
obszarach i zapobieganie zagrożeniom 
w obszarze jakości, potencjalnym błędom 
i zastojom było proaktywne, całościowe 
podejście, które pozwala zainteresowanym 
stronom nadzorować i zarządzać całym cyklem 
życia produktu.

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo i wydajność 
operacyjną zespołów wewnętrznych 
i zewnętrznych (włączając inżynierów, 
partnerów operacyjnych i dostawców 
zewnętrznych oraz podwykonawców) firma 
Aclara zdecydowała się na zakup rozwiązania 
Autodesk® łączącego w sobie oparty na 
chmurze PLM Autodesk® Fusion Lifecycle 
z oprogramowaniem Autodesk® Vault  
do zarządzania danymi o produkcie.  
„Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu  
Autodesk jesteśmy w stanie powiadomić 
podwykonawców o zmianach wprowadzonych 
przez naszych inżynierów i uzyskać 
potwierdzenie, że informacja o zmianie została 
przez nich otrzymana”, powiedział Frey.

Integracja systemów PDM i PLM zapewniła 
firmie Aclara globalny wgląd w dane, w skali 
całego przedsiębiorstwa, oraz nowoczesne 
funkcje zarządzania listami materiałowymi 
(BOM) potrzebne do przyspieszenia cykli 
projektowych, obniżenia kosztów 
i zatrzymania kosztownych braków, które 
prześlizgiwały się wcześniej przez kontrolę 
jakości i trafiały na rynek. Powiadomienie 
i koordynacja zmian w projekcie produktu  
jest kluczem do skutecznego kontrolowania 
naszego łańcucha dostaw zwłaszcza, gdy  
nie każdy z nich jest wewnętrzny. Jesteśmy 
w stanie monitorować kiedy dostawcy 
potwierdzają odbiór zmian, co pozwala 
naszemu działowi operacyjnemu kierować 
nimi i koordynować realizację wdrożenia.” 

Jedną z głównych zalet integracji 
oprogramowania Vault i Fusion Lifecycle jest 
dwukierunkowy przepływ danych, takich jak 
wprowadzenie nowego produktu, zestawienie 
materiałów i zarządzanie zmianami. 
Dodatkowo, działania prowadzone 
w środowisku CAD mogą być przeniesione  
do PLM i użytkownicy CAD mogą na bieżąco 
wysyłać zapytania do PLM, aby uzyskać istotne 
informacje. Integracja daje też inżynierom 
mechanikom i elektrykom możliwość 
podejmowania w pełni świadomych decyzji 
projektowych, bazujących na wszystkich 
istotnych danych technicznych 
i korporacyjnych.

„Integracja Fusion Lifecycle z Vault  
zapewnia łatwiejszy wgląd w status ścieżek 
zatwierdzania, pozwalając śledzić postęp 
zmian” - powiedział Frey. „Teraz mamy lepszą 
kontrolę nad naszymi plikami CAD dostępnymi 
we wszystkich lokalizacjach, co pozwala na 
lepsze wykorzystanie naszych zasobów 
inżynierskich”. 

Innym ważnym powodem, dla którego  
pan Frey wybrał Autodesk zamiast ofert 
konkurencyjnych, była integracja PLM z PDM, 
która zapewniała lepszą ochronę danych 
w porównaniu z samodzielnym systemem PLM. 
„Chcieliśmy chronić nasze dane CAD, 
jednocześnie będąc w stanie publikować 
rysunki w naszym systemie CMS. Integracja 
z Vault pozwoliła nam to osiągnąć”- wyjaśnił 
Frey. „Jesteśmy w stanie zsynchronizować 
dane z Vault z elementami w Fusion Lifecycle, 
aby mieć pewność, że najnowsze informacje są 
kontrolowane i zostaną równocześnie 
udostępnione”. 

Wynik 
Firma Aclara uzyskała efekt prawie 
natychmiastowego zwrotu z inwestycji 
wynikającego z poprawy współpracy 
i nieograniczonego dostępu do niezbędnych 
danych w całym łańcuchu dostaw, poprawy 
bezpieczeństwa procesów projektowych oraz 
mniejszego ryzyka i niższego całkowitego 
kosztu użytkowania (TCO), które w sposób 
naturalny oferują rozwiązania oparte na 
serwerach chmurowych.

„Chcieliśmy rozwiązania opartego na chmurze, 
aby wyeliminować konieczność konserwacji 
lokalnego sprzętu serwerowego i zmniejszyć 
koszty oraz czasy związane z wdrażaniem 
aktualizacji systemu” - powiedział Frey.  
„To rozwiązanie zmniejszyło nasze ogólne 
koszty, a jednocześnie pozwoliło nam 
skorzystać z najnowszych ulepszeń bez 
ponoszenia kosztów upgradów i straty  
czasu na ich wdrożenie”.

Fusion Lifecycle usprawnia 
współpracę w zakresie 
łańcucha dostaw i wymiany 
informacji, podczas gdy Vault 
zapewnia nam szybszą 
i dokładniejszą analizę danych. 
Autodesk oferuje to, co 
najlepsze z obu tych światów, 
co naprawdę pomaga nam 
zoptymalizować nasze 
globalne procesy 
wprowadzania produktów  
na rynek. 
  —  Doug Frey 

Kierownik ds. zapewnienia jakości 
Aclara Technologies

Historia klienta Autodesk Historia klienta Autodesk 

Autodesk Customer Success Story Aclara Technologies, LLC

COMPANY

Aclara Technologies, LLC
LOCATION
Hazelwood, Missouri 

SOFTWARE
Autodesk ® Vault
Autodesk ® Fusion Lifecycle

CHALLENGE
• Cost of on-premise solution
• Outdated UI in existing PLM solution
• Multiple complicated workflows
• Clumsy integrations 

BUSINESS BENEFITS
• Improved collaboration with globally 

dispersed team
• Eliminated process blind spots
• Simplified workflows
• Heightened change order process 

visibility
• Protected data by integrating PDM 

with PLM 

ROI RESULTS
• Eliminated recurring $150,000 in 

on-premise upgrade costs

Enhanced Collaboration  
and Better Design Results
Discover how Aclara streamlines  
NPI with integrated PDM and PLM

Insert Image in this box and resize to span across two columns

Image courtesy of Aclara Technologies.

Introduction
Founded in 1972 in Hazelwood, Missouri, 
Aclara Technologies is a world-class global 
supplier of smart infrastructure solutions 
to more than 780 water, gas, and electric 
utilities. The company creates smart meters, 
advanced metering infrastructure, and 
software that enable utilities to predict and 
quickly respond to all conditions.

Over the last decade, Aclara’s booming 
business has scaled well beyond Missouri, 
with facilities established in Spain and 
the United Kingdom. But as the company 
expanded and its portfolio of new products 
grew, the challenges of managing new 
product introduction (NPI) processes 
became more complicated with data 
management risks introduced daily.

“Aclara has been an expanding company 
for the last 10 years with acquisitions of 
other companies and product lines,” said 
Doug Frey, Quality Assurance Manager at 
Aclara. “This has led to a lot of integration 
challenges. Specifically, how new products 
are developed and introduced to the market.”

The challenge
Aclara’s reliance on an on-premise PLM 
system had become detrimental to the 
company’s global growth. The total cost 
of ownership was proving to be a money 
pit, both in terms of the required hardware 
support and engineering man-hours needed 
to manage continuous software upgrades, 
updates, and security patches.

“Our company has multiple locations across 
the globe and we use contract manufacturers 
to produce our product,” explained Frey. 
“Therefore, we need to allow real-time direct 
access to the latest production data.” The 
keen quality manager knew the company 
desperately needed a robust way to manage 
product information efficiently and securely 
to facilitate synchronization across a globally 
dispersed supply chain.

Autodesk Customer Success Story Aclara Technologies, LLC

The solution
Frey believed the best way to keep everyone 
on the same page and prevent potential 
errors, quality risks or bottlenecks was a 
proactive, holistic approach that allows 
stakeholders to oversee and manage the 
entire product lifecycle.

To ensure secure and efficient operations 
among internal and external teams — 
including engineers, operations, supply 
chain partners, and contract manufacturers 
— Aclara turned to Autodesk® for a solution 
that integrated Autodesk® Fusion Lifecycle 
cloud-based PLM with Autodesk® Vault 
product data management software. “With 
the Autodesk integrated solution, we are able 
to notify our contract manufacturers when 
changes are made by engineering and receive 
confirmation that they have received the 
change,” said Frey.

The integration of PDM with PLM provided 
Aclara the global enterprise-wide visibility 
and modern bill of materials (BOM) 
management capabilities needed to 
accelerate design cycles, lower costs, and 
keep costly product errors from slipping 
past quality control and shipping to market. 
The notification and coordination of product 
design changes is key to successfully 
controlling our supply chain, especially 
when not everyone is internal. We are able 
to monitor when suppliers acknowledge 
receipt of the changes, which then allows 
our operations department to direct them in 
implementation timing.”

One of the core benefits of integrating 
Vault and Fusion Lifecycle is the bi-
directional flow of data like New Product 
Introduction, Bill of Materials, and Change 
Management. Additionally, actions in the 
CAD environment can be populated into PLM 
and CAD users can dynamically query PLM 
for critical information. This integration 
gives mechanical and electrical engineers 
the ability to make fully informed design 
decisions based on all relevant engineering 
and corporate data.

“The Fusion Lifecycle integration with Vault 
provides an easier view of the workflow state

 to track the progress of changes,” said Frey. 
“We now have better control of our CAD files 
across the organization, which are available 
across the locations which will allow better 
use of our engineering resources.”

Another important reason Frey chose 
Autodesk over competing offers was the 
integration of PLM with PDM, which provided 
superior data protection over a standalone 
PLM system. “We wanted to protect our CAD 
data while being able to publish the drawings 
to our CMS. Our integration with Vault has 
allowed us to accomplish this,” explained 
Frey. “We are able to sync the Vault data with 
the item in Fusion Lifecycle to make sure the 
latest information is controlled and released 
together.”

The result
Aclara experienced an immediate return on 
investment, including improved collaboration 
and visibility across the supply chain team, 
more secure design processes, reduced 
risks, and the lower total cost of ownership 
typically offered by cloud.

“We wanted a cloud-based solution 
to eliminate the on-premise hardware 
maintenance and reduce the costs and 
time associated with implementing system 
upgrades,” said Frey. “This solution reduced 
our overall costs while being able to take 
advantage of the newest improvements 
without the cost and time to implement 
them.”

The integration of PDM with PLM provides global 
enterprise-wide visibility

Fusion Lifecycle 
enhances our supply 
chain collaboration and 
information sharing, 
while Vault gives us faster 
and more accurate data 
analysis. Autodesk offers 
the best of both worlds, 
which really helps us 
optimize our global product 
introduction processes.
—  Doug Frey

Quality Assurance Manager
Aclara Technologies

Image courtesy of Aclara Technologies.Zdjęcie dzięki uprzejmości Aclara Technologies.



Integracja Vault i Fusion Lifecycle umożliwia 
dwukierunkowy przepływ danych między PDM i PLM.

Ponadto rozwiązanie Autodesk było szybkie 
we wdrożeniu, bowiem pełną wydajność  
pracy uzyskano w ciągu kilku tygodni co, 
w porównaniu z wieloma miesiącami 
standardowo potrzebnymi do konfiguracji 
konkurencyjnych rozwiązań instalowanych 
lokalnie, jest doskonałym rezultatem. Aclara 
współpracowała z zespołem konsultantów 
Autodesk, aby opracować wstępne wdrożenie 
systemu. „Gdy wymagania zostały jasno 
określone, szybko je zaimplementowano”  
- powiedział Frey.

Dzięki łatwości obsługi rozwiązania 
natychmiast osiągnęliśmy oczekiwaną 
produktywność globalnego zespołu 
projektantów produktów Aclary. „Interfejs 
użytkownika Fusion Lifecycle jest znacznie 
bardziej intuicyjny niż nasze poprzednie 
rozwiązanie, a możliwość konfigurowania 
i dostosowywania ścieżek zatwierdzania 
(worklow) i obszarów roboczych do naszych 
potrzeb pozwoli nam korzystać z tego 
rozwiązania także wtedy, gdy nasze potrzeby 
biznesowe zmienią się w przyszłości”  
- powiedział Frey. „Uznaliśmy to za znaczące 
usprawnienie”.

Integracja Fusion Lifecycle z Vault łączy 
wszystkie zmienne związane z rozwojem 
produktu w jeden zintegrowany dashboard, 
który jednocześnie obejmuje takie 
zagadnienia jak zgodność z przepisami, 
globalne powiązania, zapewnienie jakości, 
zarządzanie ryzykiem i niezgodność części. 
Komunikacja obejmująca działania 
podejmowane przez liderów zespołu  
ds. produktów Aclary zapobiega tworzeniu 
projektów w oderwaniu od kompletnej 
koncepcji i powielaniu pracy. Według pana 
Freya wartość biznesowa tak potężnego 
rozwiązania jest niemierzalna.

Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA 
and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right 
to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or 
graphical errors that may appear in this document. © 2019 Autodesk, Inc. All rights reserved.

„Rozszerzamy teraz dostęp do tego 
rozwiązania w całej organizacji, ale aby 
uzyskać wymierne korzyści z włączenia 
nowych użytkowników musimy tworzyć nowe 
przestrzenie zadaniowe i standaryzować 
procesy w całej organizacji” - stwierdził Frey. 
„Dodaliśmy, na przykład, przestrzenie 
zadaniowe do działań korygujących, badania 
niezgodności i audytów. Integracja wywołała 
potrzebę wspólnego podejścia do 
opracowywania i kontrolowania dokumentacji 
projektowej w całej firmie, w wielu 
lokalizacjach.”

„Fusion Lifecycle usprawnia współpracę 
w zakresie łańcucha dostaw i wymiany 
informacji, podczas gdy Vault zapewnia  
nam szybszą i dokładniejszą analizę danych. 
Autodesk oferuje to, co najlepsze z obu tych 
światów, co naprawdę pomaga nam 
zoptymalizować nasze globalne procesy 
wprowadzania produktów. 

Integracja Fusion Lifecycle 
z Vault zapewnia przejrzysty 
obraz statusu obiegu 
dokumentacji i ścieżki 
zatwierdzania (workflow),  
co pozwala na śledzenie 
postępu zmian.” 
  —  Doug Frey 

Kierownik ds. zapewnienia jakości 
Aclara Technologies
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Founded in 1972 in Hazelwood, Missouri, 
Aclara Technologies is a world-class global 
supplier of smart infrastructure solutions 
to more than 780 water, gas, and electric 
utilities. The company creates smart meters, 
advanced metering infrastructure, and 
software that enable utilities to predict and 
quickly respond to all conditions.

Over the last decade, Aclara’s booming 
business has scaled well beyond Missouri, 
with facilities established in Spain and 
the United Kingdom. But as the company 
expanded and its portfolio of new products 
grew, the challenges of managing new 
product introduction (NPI) processes 
became more complicated with data 
management risks introduced daily.

“Aclara has been an expanding company 
for the last 10 years with acquisitions of 
other companies and product lines,” said 
Doug Frey, Quality Assurance Manager at 
Aclara. “This has led to a lot of integration 
challenges. Specifically, how new products 
are developed and introduced to the market.”

The challenge
Aclara’s reliance on an on-premise PLM 
system had become detrimental to the 
company’s global growth. The total cost 
of ownership was proving to be a money 
pit, both in terms of the required hardware 
support and engineering man-hours needed 
to manage continuous software upgrades, 
updates, and security patches.

“Our company has multiple locations across 
the globe and we use contract manufacturers 
to produce our product,” explained Frey. 
“Therefore, we need to allow real-time direct 
access to the latest production data.” The 
keen quality manager knew the company 
desperately needed a robust way to manage 
product information efficiently and securely 
to facilitate synchronization across a globally 
dispersed supply chain.


