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Siemens Digital Industries Software

 

 

3D

loại khuôn mẫu
Tăng tốc thiết kế và sản xuất các 

(Nguồn : Congressional Research Service, The Tool and Die Industry)

càng tăng về chất lượng ...
sản phẩm mới, toàn cầu hóa, yêu cầu ngày 
nhiều thách thức chính từ sự phức tạp  của 
Các nhà sản xuất khuôn mẫu phải đối mặt với 

sản xuất thiết bị gia dụng..
các nhà sản xuất điện tử, và 14% cho các nhà 
ngành công nghiệp xe cơ giới, 16% cho cho 
khuôn mẫu, 41% sản lượng phục vụ cho 
vào sản xuất khuôn mẫu. Đối với công nghiệp 
Hàng loạt các ngành công nghiệp phụ thuộc 

Sản xuất khuôn mẫu - Một ngành công nghiệp quan trọng

Những thách thức chính

Nâng cao chất lượng Giảm giá thành đề liên quan
Giải quyết mọi vấn 

ra thị trường
Giảm thời gian đưa 

(Nguồn : OESA/HRI Barometer)

hơn giá thành .
Chất lượng khuôn mẫu và tính khả thi quan trọng 

(Nguồn : Harbor IQ Quarterly)

rút ngắn thời gian sản xuất .
tự động hóa CNC nhiều hơn để cải thiện chất lượng và 
65% các nhà sản xuất khuôn mẫu dự định đầu tư vào 

Giải quyết những thách thức

tăng 50% hiệu quả trong quá trình sản xuất khuôn mẫu.
Các ứng dụng  phần mềm đã nâng cao chất lượng và gia 

(Nguồn : Siemens Digital Industries Software case study)

cạnh tranh.
nhanh hơn 20 - 40% so với các đối thủ 

Industries Software giúp Cavalier Tool 

(Nguồn : Siemens Digital Industries Software case study)

Siemens Digital Industries Software.
20% khi sử dụng phần mềm của 
đường chạy dao mới nhanh hơn 
Moules-Mirplex hoàn thành các 

(Nguồn : Siemens Digital Industries Software case study)

và giảm 75% lỗi .
Laboratories cải thiện chất lượng
Industries Software giúp Jyothy
Phần mềm của Siemens Digital

dụng máy công cụ
Số hóa quy trình           Tự động hóa thiết kế Tối ưu hiệu quả sử Sử dụng công nghệ mới

Hàng tiêu dùng, Bao bì nhựa, Thiết bị y tế

cơ giới
nghiệp xe 
Công 

Ngành khác

Điện tử
dụng
Thiết bị gia 

.  

giảm 75% chi phí
Sử dụng phần mềm đã cải thiện quy trình đúc và

Thành công với những tri thức đã được chứng minh

(Nguồn : Congressional Research Service, The Tool and Die Industry) (Nguồn : Congressional Research Service, The Tool and Die Industry)

Phần mềm của Siemens Digital

mẫu có độ phức tạp cao với thời gian
and Manufacturing thiết kế khuôn
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