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Zarządzanie złożonymi 
zagadnieniami w dynamicznie 
zmieniającym się świecie
Współczesne produkty i procesy stają się coraz bardziej 

złożone. Siemens PLM Software dostarcza rozwiązanie do 

zarządzania cyklem życia produktu, które pozwala w pełni 

nadzorować całościowy proces od koncepcji do fazy utylizacji 

umożliwiając przedsiębiorstwom produkcyjnym budowanie 

właściwych produktów we właściwy sposób.
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Innowacje kierują 
produkt na drogę sukcesu

Dwie trzecie współczesnych decydentów 
twierdzi, że innowacje są jednym  
z trzech najważniejszych priorytetów 
strategicznych. Ich zainteresowanie tym 
tematem wynika z faktu, że:
•  Produkty, które obecnie są źródłem 75% 

przychodów firm będą przestarzałe już  
w roku 2010

•  86% nowych pomysłów produktowych 
nigdy nie doczeka się fazy realizacji

•  A z tych, które zostaną wyprodukowane 
50-70% nie odniesie sukcesu rynkowego.

Postęp techniczny i innowacje umożliwiają 
Twojej organizacji przekształcenie 
pomysłów w udane produkty i usługi 
znacznie szybciej niż konkurencja. To 
innowacje są siłą napędową, która pozwala 
powiększać udziały w rynku i zróżnicować 
portfolio produktów, aby maksymalizować 
poziom zyskowności. Innowacje 
minimalizują również koszty operacyjne  
i zwiększają wydajność codziennych działań.

Najlepsze przedsiębiorstwa wprowadzają 
innowacyjne rozwiązania w sposób 
bardziej efektywny i wykorzystują je by 
osiągać korzyści biznesowe stwarzane 
przez cykl życia takich produktów. 
Przeciętne firmy produkują jeden udany 
produkt na 3000 pomysłów. Wiodące 
firmy są sześciokrotnie lepsze w realizacji 
procesu przekształcania pomysłów  
w gotowe produkty ponieważ:
•  Generują większą liczbę nowych 

pomysłów
•  Eliminują większą liczbę złych pomysłów 

przed rozpoczęciem fazy opracowywania 
produktów

•  Systematycznie wykorzystują 
wcześniejsze doświadczenia w celu 
usprawnienia swojego procesu 
tworzenia innowacji i osiągania postępu 
technicznego

•  Czerpią więcej biznesowych korzyści  
z inwestycji w innowacyjne rozwiązania

Mamy głębokie przekonanie, że realizacja 
procesu postępu technicznego  
i wprowadzanie innowacji stanowią 
klucz do przekształcania większej ilości 
pomysłów w udane produkty, a ponadto 
przyczyniają się do osiągnięcia trwałej 
przewagi konkurencyjnej. Co więcej, 
transformacyjny proces tworzenia 
innowacji uelastycznia procesy i działanie 
samej fabryki, aby klient i jego potrzeby 
stanowiły centrum zainteresowania.

Wierzymy, że oprogramowanie do 
zarządzania cyklem życie produktu jest 
kluczowym systemem dla przedsiębiorstw, 
które chcą ciągle dostarczać innowacyjne 
produkty i osiągać trwały postęp 
techniczny.  Systemy PLM zapewniają 
natychmiastowy dostęp do informacji 
niezbędnych w procesie podejmowania 
właściwych decyzji biznesowych – decyzji, 
które zapewniają osiągnięcie znacznie 
większych korzyści biznesowych  
z nakładów inwestycyjnych w innowacje.

Udane produkty stanowią klucz do osiągnięcia pozycji lidera na rynku i wzrostu 

przychodów. Skoncentruj swoją firmę wokół innowacji odnoszących się zarówno do 

produktów jak i procesów. Uwolnij ukrytą moc drzemiącą w cyklu życia produktu 

poprzez realizację procesu postępu technicznego Twojej firmy i dostarczanie 

innowacyjnych rozwiązań.

1 Innovation 2007: A BCG Senior Management Survey, Boston Consulting Group, 2007.
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Cztery wymogi skutecznego 
wprowadzenia innowacji:

Efektywna globalizacja. Współczesne firmy 
muszą umieć maksymalizować globalne 
przewagi w celu wspierania biznesowej 
strategii zakładającej brak ograniczeń 
terytorialnych do projektowania, 
wytwarzania i serwisowania. Wszystkie 
procesy powinny zmierzać do połączenia 
geograficznie rozdzielonych  
i zróżnicowanych partnerów dostawców  
i klientów w globalny łańcuch wartości 
i zapewniać ich harmonijną współpracę.

W pełni zoptymalizowane zarządzanie 
zasobami. 
Procesy zachodzące podczas całego cyklu 
życia produktu powinny być zarządzane 
w taki sposób, by maksymalizować 
produktywność etapów opracowywania 
produktu oraz produkcji, zapewniać 
maksymalne osiągi i eliminować 
nieskuteczność. Zasoby przypisane 
do danego projektu muszą zostać 
rygorystycznie zoptymalizowane, 
aby zachować równowagę pomiędzy 
wymaganiami rynku i Klientów 
w zakresie jakości produktu, jego kosztów 
oraz czasu dostarczenia na rynek.

Systemy klasy PLM usprawniają 
proces postępu technicznego

Przedsiębiorstwa, które  ukierunkowują swoje produkty na odniesienie sukcesu 

dzięki innowacjom, muszą posiadać umiejętność maksymalizowania biznesowej 

wartości z inwestycji poniesionych na innowacje. Aby to uczynić muszą spełnić  

4 kluczowe wymogi:
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Skrócenie czasu dostarczenia produktu na 
rynek. Procesy LEAN muszą być stosowane 
w każdej fazie cyklu życia produktu. Zespoły 
odpowiedzialne za opracowywanie i produkcję 
wyrobów są zmuszone do wyeliminowania 
ze swych codziennych procesów tych zadań, 
które nie dostarczają wartości dodanej. Należy 
ułatwiać współpracę i ciągłą wymianę informacji, 
aby wyeliminować dodatkowe nakłady pracy 
potrzebne na powtarzanie niektórych działań czy 
procesów. Ponadto wszystkie procesy początkowe 
i następujące muszą być wykonywane 
równolegle, aby maksymalnie skrócić cały cykl 
dostarczania produktów na rynek.

Zrównoważona zawartość produktu  Procesy, 
którymi sterują wymagania rynku, muszą zostać 
zaimplementowane w taki sposób, aby ich 
efektem był produkt cechujący się innowacyjną 
zawartością oraz ceną akceptowaną przez rynek. 
Ponadto ten nowy wyrób musi pozostawać 
w zgodzie z przepisami odnoszącymi się do 
środowiska naturalnego, procedur przemysłowych 
i innych międzynarodowych regulacji. 
Zrównoważona zawartość zmniejsza ryzyko 
biznesowe, gdyż pomaga upewnić się, że dany 
produkt spełnia wymogi konkretnego rynku i że 
producent uniknie  problemów z dopuszczeniem 
do jego sprzedaży na nowych rynkach.

Wiodąca rola systemów PLM  
w dostarczaniu innowacji

Ponieważ systemy klasy PLM są w stanie 
zmaksymalizować biznesowe przewagi 
wynikające z dużej ilości danych o produktach  
i procesach, które współczesne firmy produkcyjne 

tworzą i którymi zarządzają, są postrzegane 
jako najlepsza technologia umożliwiająca 
zaspokojenie wyżej wymienionych 4 wymogów 
skutecznego wprowadzania innowacji. Według 
badań, wiodące firmy wykorzystują technologię 
PLM do kierowania inicjatywami innowacyjnymi 
czterokrotnie chętniej niż pozostałe 
przedsiębiorstwa. Systemy PLM zapewniają 
transformacyjny model biznesu, który jednoczy 
globalnych partnerów, dostawców  
i klientów w ciągły proces postępu technicznego 
i dostarczania innowacji. Systemy klasy PLM 
umożliwiają rozpoczęcie przełomowego procesu 
innowacyjnego w każdym miejscu  
i o każdym czasie poprzez dostarczenie zespołom 
produktowym środków do tworzenia, rozwijania  
i komercjalizowania najlepszych pomysłów.

Najlepsze przedsiębiorstwa używają systemu 
PLM by dystrybuować swoje operacje oraz 
zadania i w związku z tym mogą tworzyć 
innowacyjne rozwiązania na każdym etapie cyklu 
życia produktu w ramach globalnego łańcucha 
wartości. Wykorzystując system PLM firmy są  
w stanie zapoczątkować innowacyjny proces  
i prowadzić go tak, by osiągnąć pięć najbardziej 
cenionych obecnie korzyści biznesowych do 
których zaliczamy:
• Przyspieszenie premiery rynkowej produktu
• Zwiększenie przychodów
• Zmniejszenie kosztów produkcji
•  Osiągnięcie zwiększonych korzyści z tytułu 

wydłużonego cyklu życia produktów
•  Możliwość powtórnego wykorzystania 

najlepszych praktyk stosowanych w procesie 
tworzenia nowego produktu
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Innowacje na dwóch poziomach

Budowanie właściwych produktów

W dzisiejszej wymagającej, globalnej 
gospodarce sukces danego produktu zależy 
od umiejętności pokonania konkurencji 
poprzez dostarczenie produktu, który 
zaspokaja oczekiwania klientów co do 
wyglądu, funkcjonalności a także ceny. 
Innymi słowy produkt musi zaspokajać 
wymagania klientów w odniesieniu do:

• Czasu dostarczenia na rynek 
• Funkcjonalności
• Działania
• Wyglądu zewnętrznego
• Ceny

Ponieważ wymogi te są zmienne w czasie 
na przestrzeni cyklu życia danego produktu, 
proces dostarczania innowacji musi być tak 
zaprojektowany, aby szybko zdiagnozować 
trendy na rynku i łatwo dostosować się do 
zmian wykorzystując systematyczne  
i powtarzalne działania.

Budowanie produktów we  
właściwy sposób

Dostarczenie właściwego produktu na rynek 
to tylko pierwsza część bitwy, jaką muszą 
stoczyć współczesne firmy produkcyjne. 
Wiodące organizacje stosują procesy LEAN, 
aby optymalizować fazę opracowywania 
nowych produktów. Głównym celem jest 
umożliwienie zespołom odpowiedzialnym 
za projektowanie i wytwarzanie podjęcia 
wzajemnej współpracy na możliwie 
jak najwcześniejszym etapie tworzenia 
produktu, po to by:

• Minimalizować koszty produkcji
• Zwiększać jakość produktu
•  Dostarczać większą liczbę niezawodnych 

produktów

•  Dostarczać produkty, które będą łatwiejsze 
do serwisowania i napraw

•  Ukierunkować działania na ekologiczne 
inicjatywy, które ułatwiają dbanie  
o środowisko naturalne

Zbuduj cykl życia produktu w oparciu  
o platformę PLM

Był czas, kiedy przedsiębiorstwa wdrażały 
specjalne narzędzia zwiększające 
efektywność indywidualnych procesów 
opracowywania i wytwarzania produktów. 
System PLM oferuje bardziej zintegrowane 
podejście, ponieważ to czy firma będzie 
w stanie przełamywać złożoności, które 
spowalniają jej działania, nie zależy od 
usprawnienia pojedynczych procesów 
lecz od umiejętności zarządzania wieloma 
procesami jednocześnie. 

Rozwiązania PLM usprawniają realizację 
procesów postępu technicznego  
i wprowadzania innowacji, a to pozwala 
zbudować właściwy produkt we własciwy 
sposób. Korporacyjna strategia oparta na 
systemie klasy PLM umożliwia stworzenie 
cyfrowego środowiska, które można 
wykorzystać do kreowania, opracowywania, 
wytwarzania i zarządzania innowacjami na 
wielu płaszczyznach.

PLM dostarcza odpowiednich środków do 
ustanawiania spójnych, powtarzalnych 
procesów a także do zarządzania spójnymi 
i aktualnymi danymi na przestrzeni całego 
cyklu życia produktu od koncepcji aż po jego 
utylizację.

Aby zrealizować wymogi niezbędne do udanego wprowadzenia innowacyjnych 

rozwiązań do produktu i procesu, współczesne przedsiębiorstwa muszą dążyć do 

jednoczesnego tworzenia tych innowacji na dwóch poziomach poprzez:

• Budowanie właściwych produktów

• Budowanie produktów we właściwy sposób
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Zastosowanie rozwiązań PLM przynosi 
wymierne rezultaty

Przedsiębiorstwa produkcyjne, które 
wdrożyły system klasy PLM czerpią obecnie 
następujące korzyści:

•  Przedstawiciel jednej z najbardziej 
szanowanych marek w branży ciężkich 
samochodów ciężarowych zredukował 
pośrednie i bezpośrednie koszty pracy 
o 30% uruchamiając nową fabrykę 
wykorzystującą system PLM.

•  Pierwsza w pełni zintegrowana 
ogólnoeuropejska firma z branży 
zbrojeniowej stworzyła pojedynczą, 
spójną strukturę działań, która chroni 
wartość intelektualną.

•  Jedna z najbardziej prestiżowych 
firm z branży lotniczej osiągnęła 50% 
oszczędności w fazie opracowywania 
produktów i 80% oszczędności w fazie 
produkcyjnej dzięki stworzeniu warunków 
umożliwiających podjęcie ścisłej współpracy 
działom opracowywania produktów i 
produkcji na jak najwcześniejszym etapie 
cyklu życia produktu.

•  Światowy producent samochodów 
osiągnął oszczędności rzędu 1 miliarda 
dolarów i skrócił czas cyklu opracowywania 
produktów z 4 lat do 1 roku.

•  Jeden z wiodących chińskich 
producentów zredukował o 70% liczbę 
zmian inżynierskich, które do tej pory 
wprowadzano w modelach dużych 
złożeń składających się z ponad 10 000 
komponentów.

•  Wiodąca sieć projektantów mody 
dla kobiet skróciła czas potrzebny na 
przekształcenie szkicu w gotowy wyrób  
(z wyłączeniem czasów wysyłki) o 30%.

Czym jest PLM?

Zarządzanie Cyklem Życia Produktu (PLM) 
jest zintegrowaną  sterowaną informacjami 
strategią, która przyspiesza osiągnięcie 
postępu technicznego, wprowadzanie 
innowacji oraz dostarczanie na rynek udanych 
produktów. Jest zbudowana  
w oparciu o spójną platformę, która służy jako 
pojedyncze źródło wiedzy o produkcie, danych 
i procesach. Jako strategia biznesowa PLM 
pozwala organizacjom kreować innowacyjne 
rozwiązania, projektować, wytwarzać, 
udoskonalać, serwisować  
i utylizować produkty w taki sposób jakby 
stanowiły pojedynczą całość. Sprzyja to 
zastosowaniu najlepszych praktyk  
i ponownemu wykorzystywaniu zgromadzonej 
uprzednio wiedzy, ułatwia tworzenie 
swoistych magazynów intelektualnego 
kapitału, który można wykorzystać ponownie 
w sposób systematyczny i powtarzalny.

Jako strategia odnosząca się do technologii, 
PLM tworzy spójną strukturę danych, która 
pozwala geograficznie rozdzielnym zespołom 
współpracować w czasie rzeczywistym  
i współdzielić różne dane. PLM umożliwia 
firmom konsolidację wielu różnych systemów 
i pozwala wykorzystywać efekt synergii. 
Dzięki otwartym interfejsom programowania 
aplikacji (API) i dzięki rygorystycznemu 
przestrzeganiu standardów przemysłowych, 
System PLM minimalizuje potrzebę 
translacji danych zapewniając jednocześnie 
użytkownikom dostęp do pełnej informacji  
i przejrzystość procesów na każdym z etapów 
cyklu życia produktu.
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Biznesowe korzyści wynikające  
z zastosowania systemu PLM
Proces tworzenia się firmy, której działania napędzają innowacje wymaga 

zaangażowania jej całego łańcucha wartości od działu projektowego poprzez dział 

produkcji aż do strategicznych partnerów, kluczowych dostawców i klientów.

Wykorzystując oprogramowanie Siemens 
PLM Software można przybliżać się do 
realizacji celów strategicznych osiągając 
krótkookresowe rezultaty. Otwarte, 
bazujące na standaryzacji portfolio 
rozwiązań PLM obejmuje cały cykl życia 
produktu i tworzy platformę wspierającą 
innowacje. Kiedy firma stawia czoła 
specyficznym i odpowiednim wyzwaniom 
biznesowym buduje solidną podstawę 
przyszłego sukcesu. Instalując platformę 
PLM oraz specyficzne rozwiązania, Twoja 
firma będzie w stanie realizować mierzalne 
korzyści płynące z innowacji  
w perspektywie krótko i długookresowej.

Przyspieszenie premiery rynkowej produktu

Tradycyjnie przedsiębiorstwa dostarczają 
produkty na rynek w wyniku realizacji 
całej serii czasochłonnych procesów, 
które opóźniają włączenie się w ich 
nurt takich partnerów jak dostawcy, 
eksperci produkcyjni czy dostawcy usług 
serwisowych. System klasy PLM umożliwia 
jednoczesną realizację bardzo wielu zadań, 

dzięki czemu znacznie ułatwia pokonanie 
krytycznych etapów cyklu życia produktu. 
Ponadto rozwiązanie PLM zapewnia dostęp 
do obszernej, uporządkowanej, dokładnej  
i zsynchronizowanej wiedzy o produkcie na 
bardzo wczesnym etapie cyklu jego życia. 
Dzięki temu pozwala uniknąć kosztów  
i przesunięć w harmonogramach, które 
mogłyby się pojawić gdyby pozostali 
uczestnicy łańcucha wartości zaczęli 
zgłaszać swoje uwagi i sugestie w końcowej 
fazie procesu opracowywania produktu 
lub nawet na etapie produkcji. System 
PLM pomaga pokonać konkurencję dzięki 
innowacyjnej zawartości produktu, która 
tworzy realne przewagi konkurencyjne  
i wydatnie wspiera sprzedaż w początkowym 
okresie jego obecności na rynku. 

Przyspieszenie rozwoju, który generuje 
zwiększone przychody

System PLM pozwala stworzyć, 
uporządkować i współdzielić wymagania 
związane z produktem, oczekiwania oraz 
preferencje docelowych klientów i rynków,  
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a także, co ważniejsze, połączyć wspomniane 
wymagania z innowacyjną zawartością, za którą 
w danym okresie, klienci będą chcieli zapłacić. 
PLM umożliwia ciągłe analizowanie dynamicznie 
zmieniających się wymagań klientów oraz 
opłacalnych form produkcji i konfrontowanie 
wyników tych analiz z nowymi ideami produktowymi, 
które aktualnie rozwija. Geograficznie rozproszone 
zespoły współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym 
i wspólnie rozwijają daną ideę oraz procesy z nią 
związane. Każdy z tych zespołów wnosi wyjątkowy 
wkład w postaci specyficznych umiejętności czy 
wiedzy. Wszystkie te zasoby niematerialne  
i unikalne kompetencje są gromadzone w celu 
ponownego ich wykorzystania w procesie ciągłego 
udoskonalania zarówno samej organizacji jak  
i innowacyjnych rozwiązań, które generuje.  
PLM ułatwia masową kastomizację poprzez 
szybkie i opłacalne dostarczenie personalizowanej 
oferty produktowej, która zaspokaja potrzeby 
indywidualnych klientów oraz docelowych 
segmentów rynku. PLM łączy korzyści wynikające  
z zarządzania konfiguracjami z zarządzaniem opcjami 
i wariantami. Wszystkie te funkcjonalności  
pozwalają wyprodukować portfolio produktów  
przy wykorzystaniu procesów, które są elastyczne  
i ciągłe zarazem. 

Redukcja kosztów budowy

System PLM umożliwia redukcję kosztów we 
wszystkich fazach cyklu życia produktu. Prowadzi 
to do obniżenia kosztów związanych z propozycją 
produktową, którą przedsiębiorstwo planuje  
a następnie rozwija, wytwarza i serwisuje. 
Przykładowo dysponując wiedzą na temat tego, 
jaki wpływ na czas powstania produktu oraz zasoby 

będzie miało uwzględnienie zmienionych wymogów 
klientów i wprowadzenie zmian inżynierskich  
w późnej fazie cyklu opracowania można podjąć 
decyzje, które minimalizują koszty całego cyklu 
życia produktu. Wykorzystując system PLM można 
wykryć usterki produktów na wczesnym etapie ich 
tworzenia. Pozwala to uniknąć powtórnej pracy nad 
konstrukcją danego wyrobu. Dodatkowo, dzięki 
aktywnemu środowisku współpracy, które tworzy 
system PLM, można uwzględniać zastrzeżenia 
zgłaszane przez zespoły odpowiedzialne za przyszłą 
obsługę techniczną i serwis. Uwzględnienie tych 
uwag i sugestii w projekcie z pewnością przyczyni 
się do obniżenia kosztów gwarancji i ewentualnych 
reklamacji. Dzięki cyfrowemu środowisku 
tworzenia i ponownego wykorzystywania planów 
produkcyjnych, informacji o działaniu fabryki 
i procesów produkcyjnych można zredukować 
całkowite koszty operacyjne. Aplikację PLM można 
również wykorzystać do implementacji technologii 
wirtualnego prototypowania, która drastycznie obniża 
koszty walidacji powstające w przypadku budowy 
prototypów fizycznych.

Wydłużony okres czerpania zysków

PLM pozwala w sposób oszczędny dostarczyć 
różnego rodzaju usprawnienia produktowe, nowe 
wersje, wyroby dedykowane dla specyficznych 
nisz rynkowych, osprzęt dodatkowy czyli wszystkie 
elementy, które wydłużają cykl życia danego 
produktu, a tym samym okres czerpania zysków 
z rynku. System PLM ułatwia osiągnięcie tego 
celu poprzez stworzenie platformy produktowej, 
która pozwala skrócić czas dostarczenia produktu 
na rynek, zminimalizować koszty wejścia na 
rynek i zmaksymalizować poziom przychodów 
wykorzystując najpierw efekt nowości, a następnie 
kolejnych wersji i udoskonaleń danego wyrobu.

Ponowne wykorzystanie najlepszych praktyk

System PLM pozwala maksymalizować ponowne 
wykorzystanie najlepszych w praktyce procesów, 
zgromadzonego kapitału intelektualnego,  
zasobów ludzkich, planów asortymentowych  
i produkcyjnych, obiektów produkcyjnych oraz 
łańcuchów wartości dzięki ciągłej realizacji 
specjalnych zestawów programów, których głównym 
zadaniem jest dostarczenie produktów na rynek. 
Nowe programy tego typu można błyskawicznie 
uruchomić i stale ulepszać ponieważ system PLM 
udostępnia pełen zestaw narzędzi do zarządzania 
produktem i produkcją. Rzadko zachodzi potrzeba 
rozpoczynania całego programu od szkiców.  
Możliwość ponownego wykorzystywania danych jest 
szczególnie wartościowa, ponieważ ułatwia seryjną 
kastomizację, która pozwala w sposób błyskawiczny 
i oszczędny odpowiedzieć na zwiększone 
zapotrzebowanie klientów w zakresie dostępu do 
bardziej personalizowanych produktów.
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Aktualnie Siemens PLM Software dostarcza 
rozwiązań dedykowanych dla szerokiego 
wachlarza branż przemysłowych włączając w to:

• Przemysł lotniczy i obronny
• Przemysł samochodowy i transportowy
• Artykuły powszechnego użytku
• Administracje rządową, edukację i usługi
•  Przemysł zaawansowanych technologii  

i elektroniczny
• Branżę maszynową i przemysłową
• Nauki przyrodnicze
• Przemysł energetyczny

Rozwiązania te zwykle wykorzystują potężną 
platformę PLM zapewniającą innowacje, 
która jest w stanie obsłużyć wiele aspektów 
cyklu życia produktów włącznie z:

Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób 
współczesne przedsiębiorstwa adoptują 
najbardziej popularne inicjatywy 
innowacyjne i jakie korzyści mogą 
one przynosić w wyniku zastosowania 
prekonfigurowanych najlepszych  
w praktyce procesów. Te najlepsze praktyki 
przemysłowe są wyjątkowo istotne dla 
firm, które pragną maksymalizować 
stopę zwrotu z inwestycji w proces 
opracowywania nowych produktów  
i bardziej precyzyjnie przewidzieć, kiedy 
dana inwestycja przyniesie wymierne 
korzyści, których się spodziewają.

Rozwiązania dla poszczególnych 
branż przemysłowych zbudowane  
w oparciu o platformę innowacji

Siemens PLM Software oferuje szeroki zestaw dedykowanych rozwiązań dla 

przemysłu, które są zbudowane w oparciu o platformę PLM wspierającą innowacje. 

Poprzez bliską współpracę z naszymi klientami, którzy wykorzystują rozwiązanie PLM, 

zdobyliśmy niezrównany poziom wiedzy o specyfice działań danego przemysłu.
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Procesem produkcji. Rozwiązania 
działające pod kontrolą systemu PLM 
umożliwiają przedsiębiorstwom połączenie 
wszystkich dyscyplin produkcyjnych 
z ich odpowiednikami w procesie 
opracowywania produktu. Poprzez 
połączenie danych odnoszących się do 
produktów, procesów, zasobów i fabryk 
w pojedynczym środowisku. Rozwiązania 
PLM budują most pomiędzy projektami 
produktów a ich fizyczna postacią. 
Systemy PLM zapewniają cyfrową ciągłość 
wszystkich procesów, która pozwala 
firmom wykorzystać globalizację swoich 
działań wytwórczych, usprawnić wydajność 
produkcji, utrzymać poziom jakości oraz 
zdecydowanie zwiększyć zyskowność.

Procesem obsługi i serwisu. System 
PLM pozwala utworzyć środowisko, 
które umożliwia zarządzanie danymi 
serwisowymi. Ten rodzaj zasobu wiedzy 
o produkcie powstaje w procesie jego 
serwisowania, a system PLM pozwala go 
zgromadzić, zoptymalizować i ponownie 
wykorzystać. Informacje te są szczególnie 
przydatne w celu usprawnienia  funkcji 
obsługi technicznej oraz procesów 
napraw i remontów włączając w to: 
planowanie terminów obsługi technicznej, 
wykonywanie usług serwisowych oraz 
zarządzanie materiałami.

Planowaniem i zarządzaniem. Najlepsze 
w swojej klasie przedsiębiorstwa używają 
PLM do planowania swoich inwestycji 
w innowacyjne rozwiązania. Decydenci 
wykorzystują narzędzia systemu PLM do 
oceny czy dane innowacyjne rozwiązanie 
pokrywa się z celami strategicznymi 
firmy. PLM udostępnia potężny zestaw 
funkcjonalności do zarządzania, aby 
pokierować całościową realizacją danego 
projektu oraz optymalizować zasoby 
potrzebne do jego realizacji, aby zapewnić, 
że wymagania odnośnie kosztów jak  
i terminów realizacji zostaną zachowane.

Procesem opracowywania produktu. 
Rozwiązania PLM ułatwiają stworzenie 
spójnego środowiska opracowywania 
produktu, gdzie każda faza tego 
procesu od koncepcji po produkcję 
może być realizowana równolegle, aby 
maksymalnie skrócić fazę koncepcyjną, 
uporządkować i uszeregować działania 
wszystkich uczestników procesu i utworzyć 
współdzieloną bazę wiedzy, którą 
można wykorzystać w celu uniknięcia 
dodatkowych nakładów pracy potrzebnej 
na przeróbki.
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Siemens PLM Software oferuje najszersze, 
skalowalne portfolio rozwiązań zarówno 
dla dużych jak i mniejszych przedsiębiorstw 
funkcjonujących na współczesnych 
rynkach. Dzięki ustanowieniu cyfrowego 
środowiska współpracy w ramach 
przedsiębiorstwa, rozwiązania te wspierają 
procesy, które szybciej generują większą 
liczbę innowacji i optymalizują zasoby 
potrzebne do ich realizacji.

Cyfrowe opracowywanie produktu 
prezentowane przez system NX 
oraz Solid Edge, pozwala ustanowić 
całościowe i spójne podejście do 
procesu opracowywania produktu, które 
kładzie nacisk na gromadzenie wiedzy 
i jej ponowne wykorzystanie w ramach 
administrowanego środowiska tworzenia 
produktów. Przejrzystość informacji, 
programów i procesów prowadzi do 

większej elastyczności, szybszej reakcji  
i wydajności działań. Wbudowane 
narzędzia symulowania działań i procesów 
w czasie rzeczywistym, wpływają na 
możliwości generowania innowacyjnych 
rozwiązań poprzez umożliwienie 
efektywnego i skutecznego projektowania.

Cyfrowe wytwarzanie realizowane za 
pomocą systemu Tecnomatix  
i oprogramowania towarzyszącego, łączy 
wiedzę o zarządzaniu z ulepszaniem 
procesów zachodzących w wirtualnym 
środowisku. Pozwala to optymalizować 
jakość, procesy, działanie całej fabryki, 
zasoby i aspekty stymulacyjne działań 
wytwórczych. Ulepszona współpraca  
i kontrola działań produkcyjnych ułatwia 
odniesienie ekonomicznego sukcesu 
projektów innowacyjnych produktów.

Portfolio rozwiązań Siemens 
PLM Software dla korporacji

Koncern Siemens PLM Software jest szeroko znany jako lider w dostarczaniu 

otwartych platform i doskonałych rozwiązań, które wspierają proces realizacji 

wszystkich etapów cyklu życia produktu.
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Cyfrowe zarządzanie cyklem życia 
produktu realizowane przez system 
Teamcenter, umożliwia globalnie 
rozproszonym korporacjom zaangażowanie 
wszystkich zespołów w każdy aspekt 
procesu opracowywania nowego produktu. 
Zintegrowany proces kreowania  
pomysłów, zarządzanie konferencjami  
w czasie rzeczywistym, a także narzędzia 
do zarządzania zarówno projektem jak  
i całym portfolio procesów są połączone  
z wiodącymi przemysłowymi 
rozwiązaniami odnoszącymi się do 
projektowania i wytwarzania w ramach 
pojedynczego, współdzielonego źródła 
wiedzy o produkcie i procesach.

Velocity Series zaspokajają potrzeby 
małych i średnich przedsiębiorstw 
produkcyjnych w zakresie rozwiązań 
klasy PLM i takich organizacji, które chcą 
stworzyć cyfrowe środowisko współpracy 
posiadające możliwość ewolucji wraz  
z ich wzrostem. Rozwiązania te pozwalają 
Twojej firmie zorganizować swoją własną 
platformę PLM. Rozwiązania tego typu są 
szeroko adoptowane ze względu na ich 
wysoką wydajność, interoperacyjność, 
a także dlatego, że zawierają olbrzymią 
wiedzę oraz doświadczenia, które są 
wykorzystywane przez wiodące firmy 
produkcyjne.

Cztery unikalne przewagi

Siemens PLM Software dostarcza wyjątkowe rozwiązania 
bazujące na najlepszych praktykach, które są:

Otwarte. Otwarta architektura w zakresie projektowania 
chroni inwestycję w rozwiązania PLM ułatwiając jednocześnie 
interoperatywność z innymi wysokiej jakości systemami.

Skalowalne. Wysoce skalowalna i rozbudowana technologia 
umożliwia naszym klientom elastyczne rozszerzanie liczby 
stanowisk od 1000 poprzez 10000 aż do 50000.  

Elastyczne. Nasza platforma wspierająca proces tworzenia 
innowacji jest niewiarygodnie elastyczna, dzięki czemu pozwala 
użytkownikom sprostać ciągłym zmianom wymagań klientów 
oraz rosnącej złożoności cyklów życia produktów.

Sprawdzone. Rozwiązania dostarczane przez koncern Siemens 
są sprawdzone na rynku. Przeciętny czas użytkowania tych 
rozwiązań przez naszych 100 czołowych Klientów wynosi 18 lat. 
Koncern Siemens PLM Software wielokrotnie dowiódł swojego 
poświęcenia dla Klientów – „We never let the customer fail”,  
tak brzmi nasza dewiza. 

Jeśli szukasz sposobów zwiększenia szans na odniesienie 
sukcesu przez Twój produkt dzięki znakomitemu zarządzaniu 
cyklem jego życia, możemy Ci w tym pomóc. Jesteśmy gotowi 
do rozpoczęcia współpracy od zaraz!
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Siemens PLM Software, oddział Siemens Industry 
Automation Division, jest wiodącym na skalę 
światową dostawcą oprogramowania do zarządzania 
cyklem życia produktu (PLM) oraz związanych z nim 
usług, obsługującym prawie 6 mln licencjonowanych 
stanowisk i 56000 klientów na całym świecie.

Teksas. Otwarte rozwiązania dla przedsiębiorstw 
oferowane przez Siemens PLM Software umożliwiają 

w globalnych sieciach innowacyjnych, której skutkiem 
są światowej klasy produkty i usługi. Więcej informacji 

Software można znaleźć pod adresem
www.siemens.com/plm.
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