
Szybciej wprowadzaj innowacje 
i lepiej współpracuj
E-mail, Excel, pliki PDF, współdzielone dyski sieciowe,
lokalne systemy, CAD, ERP i MES - brzmi znajomo?
Wraz ze wzrostem złożoności twojego globalnego
łańcucha dostaw musisz uprościć zarządzanie danymi.
Zacznij współpracować ze swoimi klientami
i dostawcami w bezpiecznym, opartym na chmurze
systemie PLM.

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Dowiedz się jak innowacyjne podejście 
do zarządzania danymi pozwoli ci mądrzej 
prowadzić firmę.

Masz pytania?
Skorzystaj z pomocy dedykowanego twojej firmie 
zespołu doradczego Autodesk.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI   >

Zapewnij zgodność z wymaganiami 
i dotrzymuj terminów
Twoje produkty działają w ekstremalnych warunkach. 
Musisz skupić się na spełnianiu wymagań, a nie na 
analizowaniu szkód wynikających z błędów ludzkich 
spowodowanych złą informacją. System Product Lifecycle 
Management (PLM) zapewnia łatwą identyfikację błędów 
i przejrzystość procesu rozwoju produktu. Co to oznacza 
dla Ciebie? Linie produkcyjne będą mogły wystartować 
z produkcją szybciej i będą pracować bezawaryjnie. 

Monitoruj jakość i zmiany techniczne 
Złożony zestaw narzędzi, gwarantujący bezpieczeństwo 
i utrzymanie jakości, kontroluje to, co robisz. Spełnienie 
oczekiwań wymaga wiarygodnych, łatwo dostępnych 
rejestrów jakości i historii rozwoju produktu. Przejdź 
bezproblemowo następny audyt jakościowy dzięki 
śledzeniu zmiany w systemie PLM w jednym, 
zamkniętym obiegu.

Zarządzaj zestawieniami materiałów 
i zmianami w produktach
Listy materiałowe są kluczowe dla powodzenia twojego 
projektu. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby uniknąć 
w nich błędów. System PLM ułatwia zarządzanie 
informacjami z list materiałowych i udostępnianie ich 
w całej organizacji - od klasyfikacji w fazie koncepcyjnej, 
przez własności materiałowe, numer modelu, po instalacje 
i informacje serwisowe. Ponadto, system umożliwia 
śledzenie zmian produktów dzięki konfiguracji ścieżek 
zatwierdzania dla żądań i poleceń zmian technicznych.   

Wejdź na ścieżkę 
transformacji cyfrowej 
cyklu życia produktu 
Wraz z tym, jak produkowane maszyny czy urządzenia stają się bardziej złożone, 
gromadzenie i przetwarzanie danych zyskuje na znaczeniu. Jeśli chcesz dostarczać 
innowacyjne i niezawodne produkty, spełniające oczekiwania klientów, konieczna 
jest digitalizacja zarządzania danymi.

„Bardzo się cieszymy, że wreszcie 
uzyskamy kontrolę nad naszymi procesami 
biznesowymi w zakresie zarządzania  
elementami i listami materiałowymi 
oraz zarządzania zmianami technicznymi.” 
– Robert Heyworth, kierownik techniczny,
Chamberlin & Hill Castings
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