
 

 
Siemens PLM Software 

1. Biết tổng 

chi phí trả 
trước 

 

 

2. Tùy chọn triển 
khai linh hoạt 

• Cloud 

• Dịch vụ quản lý 

• Tại các chi nhánh 

• Tại địa điểm KH 

• Cấu hình trước 

• Cài đặt đơn giản 
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3. Cân bằng giữa 
nhu cầu về 
kinh doanh và 
kỹ thuật • Dễ sử dụng 

• Khả năng 
truy cập 

• Nhẹ 

• Phân quyền 

• Truy cập web 

 

4. Bảo vệ IP 
của bạn 

• Kiểm soát 
truy cập 

• Mật khẩu BCRYPT  

• Chữ ký số 

• Proxy chuyển 
tiếp/ đảo ngược 

• ITAR/NDA 

• Xác thực người 

dùng 

 

 

• Khả năng tương 
thích 

• Cấu hình 

• Khả năng Mở rộng 

• Giải pháp đóng gói 

• KN nâng cấp 

 

5 yếu tố cần thiết để lựa chọn giải pháp PLM  

“Các công ty mới thành lập nói 

riêng đang tìm kiếm các ứng 

dụng PLM có thể nhanh chóng 

triển khai và không tốn kém để 

mua và bảo trì.” 

 
Paul Stevens 

Chủ tịch 

Acuity Solutions 

 

“Đội ngũ của Siemens đã giúp 

chúng tôi cung cấp giải pháp 

sử dụng Teamcenter và 

Amazon Web Services cho 

phép thành viên đảm bảo 

kết nối liên tục với quyền sở 

hữu trí tuệ và yêu cầu về lộ 

trình.” 

 
Joe Veranese 

Giám đốc hệ thống kinh doanh của 

America Makes 

 

• Phí Tư vấn 

• Tùy biến 

• Phần cứng 

• Bảo trì 

• Phần mềm 

 

"Teamcenter tập hợp các 

thông tin sản phẩm và quy 

trình để thúc đẩy hiệu quả kinh 

doanh chung của chúng tôi." 

 
Jing Jin 

Giám đốc dự án PLM của Joyoung 

 

“Bằng việc sử dụng Teamcenter, 

chúng tôi đã triển khai một hệ 

thống quản lý thông tin kỹ thuật 

số với quyền truy cập theo dõi, 

dựa trên vai trò và mức độ bảo 

mật nội bộ cao.” 

 
Piero Giusti 

Giám đốc công nghệ thông tin, R & D 

Ducati 

 

5. Bắt đầu từ hôm 
nay, phát triển 
vào ngày mai 

 

“Chúng tôi đã chọn triển khai 

hệ thống quản lý vòng đời sản 

phẩm đã được chứng minh, 

Teamcenter, trên đám mây bằng 

cách sử dụng Dịch vụ web của 

Amazon. Chúng tôi đã giảm đầu 

tư cơ sở hạ tầng phía trước, 

đơn giản hóa bảo trì và việc 

triển khai được thực hiện suôn 

sẻ chỉ sau 10 ngày.” 

 
Gustav Kågesson 

Giám đốc thiết kế của  NP Innovation 


