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1.   Cân bằng nhu 
cầu kinh doanh 
và kỹ thuật 

 

 

2.  Giải pháp kỹ 
thuật cho dân 
kỹ thuật  

 
 

 
 

 

 

 

 

3. Giải pháp 
kinh doanh 
cho những 
người 
khác 

 
 

 

 

 

• Phân tích 
• Tuân thủ 
• Chi phí 
• Thay đổi 
• Tài liệu 
• Mua hàng 
• Chương trình 
• Báo cáo 
• Yêu cầu 
• Lịch trình 

 

 
 
 
 

4. Làm việc cùng 
nhau với một 
mục tiêu chung 
là thành công 
trong kinh 
doanh 

 
 
 
 
 
 

 • Kỹ thuật 

• Sản xuất 

• Mua hàng 

• Bán hàng 

• Dịch vụ 

• Nhà cung cấp 

 

 
 

 

5. Thích ứng với 
thay đổi khi 
doanh nghiệp 
của bạn phát 
triển 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ghé thăm chúng tôi tại www.siemens.com/teamcenter và xem Teamcenter có thể làm gì cho bạn. 
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“Teamcenter đã giúp các đội đa 

chức năng của chúng tôi kết nối 

tốt hơn và làm việc liên kết hoàn 

hảo với nhau. Nó cung cấp cho 

ban quản lý khả năng hiển thị 

sâu hơn vào các quy trình, giúp 

chúng tôi theo dõi và hợp lý hóa 

các quy trình phát triển sản phẩm 

mới của mình.” 
 

Gurpreet Singh 

Trưởng phòng Công nghệ thông tin  của 

Amber Enterprises 

 

• Định mức NVL 

• Cấu hình 

• Điện tử 

• Vật tư 

• Cơ khí 

• Mô phỏng 

• Phần mềm 

• Hệ thống 

• Trực quan hoá 

“Chúng tôi đã đạt được khả 

năng cộng tác giữa thiết kế quy 

trình và thiết kế sản phẩm toàn 

doanh nghiệp với Teamcenter, 

do đó tăng cường chia sẻ thông 

tin giữa các bộ phận thiết kế và 

bộ phận lập quy trình và đưa 

công việc cộng tác máy tính hóa 

đến mức cao hơn." 

 
Zhang Feiqing 

Trưởng phòng tin học của ZOOMLION 

 

• Phân tích 
• Tuân thủ 
• Chi phí 
• Thay đổi 
• Tài liệu 
• Mua hàng 
• Chương trình 
• Báo cáo 
• Yêu cầu 
• Lịch trình 

“Sử dụng giải pháp công cụ tính 

chi phí của Teamcenter, đội ngũ 

bán hàng của chúng tôi giờ đây 

có thể dẫn đầu thành công các 

cuộc đàm phán, dự tính chi phí, 

giữ hồ sơ chính xác và hoạt động 

như một đối tác có thẩm quyền.” 

 
Thomas Dörfler 

Trưởng bộ phận khuôn mẫu của Wirthwein 

GmbH & Co. KG 

 
 
"Teamcenter đã cho chúng tôi 
một nền tảng an toàn và tích hợp 
thông qua đó chúng tôi có thể 
điều chỉnh tăng sự phối hợp giữa 
các bộ phận khác nhau của chúng 
tôi." 
 
Harsha Chandrashekar  
Giám đốc kỹ thuật Karnataka Engineering 

 

 

 

• Kỹ thuật 

• Sản xuất 

• Mua hàng 

• Bán hàng 

• Dịch vụ 

• Nhà cung cấp 

“Trong tương lai, Joyoung hy 

vọng sẽ tận dụng tối đa các khả 

năng của Phần mềm Công 

nghiệp Kỹ thuật số của Siemens 

để hợp nhất các nguồn lực để 

nhanh chóng chuyển từ yêu cầu 

thị trường sang sản phẩm và cải 

thiện quy trình từ phát triển và 

thiết kế sang dịch vụ sản phẩm.”  

 
Jing Jin 

Giám đốc dự án PLM của Joyoung 

 

Chìa khóa để áp dụng thành công Quản lý vòng 

đời sản phẩm PLM 
 


