
PLM'DEN İNOVASYON 
PLATFORMUNA GEÇİŞ
En iyi stratejik kararı verin.
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Son günlerde birçok üretici, yazılım satıcılarından,

mevcut PLM yazılımlarının bundan sonra

desteklenmeyeceğine dair son duyurularla karşı karşıya

kalmakta. Eğer siz de bu problem ile karşı karşıyaysanız,

eski PLM yazılımınızdan uzaklaşmanın zamanı gelmiş

demektir.

Gelişen ve yenilenen teknolojilerle birlikte, pazar

ortamınız ve rekabet ortamınız değişirken; ürün yaşam

döngüleriniz de yeni bir ivme kazanıyor. Müşterilerinizin

ihtiyaçları daha hızlı değişiyor ve daha fazla taleple

karşılaşıyorsunuz.

Teknolojinin gelişmesiyle sektörünüz büyük olasılıkla

büyük bir dijital dönüşümden geçecektir. Bu

değişikliklere karşı şirketinizin daha çevik, yenilikçi ve

dayanıklı olması gerekiyor.

Şirketiniz için geleneksel bir PLM sisteminin ötesine

geçerek ve 3DEXPERIENCE platformunu benimseyerek

bu yenilikleri fırsata çevirmenin için tam zamanı!

Stratejik Bir Avantaj Yaratmak için
PLM Sisteminizi Değiştirin

Şirketiniz daha çevik, yenilikçi ve
dayanıklı olması gerekir.
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İnovasyon, işlerinizin büyümesinin
temel itici gücüdür.

Şirketler hızla gelişen iş modelleri, teknolojiler, sürdürülebilirlik

talepleri ve sosyo-ekonomik faktörlerle karşı karşıyadır. Tech-

Clarity2'ye göre, "Şirketlerin %42'si iş riskinin ve aksaklığın son beş

yılda "önemli ölçüde" arttığını söylüyor.

Çözüm İnovasyon’da!

İnovasyona giden şirketler daha rekabetçidir, daha iyi müşteri

deneyimleri sağlar ve değişen piyasa koşullarına daha etkin bir şekilde

uyum sağlar.

PLM, şirketlerin mühendislik ve ürün tasarımı verimliliğini

artırmalarına yardımcı olur. Süreçleri kolaylaştırmaya, hataları ortadan

kaldırmaya, maliyetleri düşürmeye ve kaliteyi iyileştirmeye yardımcı

olan ürün verileri için merkezi bir havuz sağlar.

PLM geçişiniz, ürün, süreç ve iş modeli inovasyonuna dayanan, şimdiye

kadarki en büyük iş değişimlerinden biri olan dijital dönüşümle aynı

anda gerçekleşir. Net bir dijital dönüşüm stratejisinin olmaması,

şirketinizi pazarda geride kalma riskine neden olur.

Süreç Verimliliğinin Ötesine Geçin

İnovasyonu Geliştirin
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İnovasyon, birkaç akıllı insanı bir odaya koymaktan daha fazlasıdır.

İşbirliği ana bileşendir. Bunun nedeni, yenilikçi olmak için tüm ürün

perspektiflerini birleştiren çok disiplinli bir yaklaşım benimsemeniz

gerektiğidir. İnovasyonun bütüncül faydalarından yararlanmak için

tasarım, mühendislik, test ve üretim arasındaki operasyonel siloları

ortadan kaldırmanız gerekir. Bunu başarmanın bir yolu, inovasyon

süreçlerini pazarlamaya, tedarikçilere, müşterilere ve girdi veya

doğrulama sağlayabilecek diğer alanlara genişletmektir.

Sürdürülebilir inovasyon, veri merkezli bir yaklaşım gerektirir. Artan

inovasyon, hem ürün hem de iş verilerini birbirine bağlamanızı ve

bunlardan yararlanmanızı gerektirir. Bu verileri etkili bir şekilde

yakalama yeteneği, çeşitli tasarım araçlarını ve kurumsal sistemleri

inovasyon sürecine dahil etme açıklığını gerektirir.

Anlamlı, sürekli yenilik geliştirmek için şirketinizin dışına da

bakmalısınız. Sezginin ötesine geçmek, yeni içgörüler elde etmek ve

pazar, müşteri, ürün ve diğer verilerden yeni fırsatlar ortaya çıkarmak

için Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) gibi gelişmiş

teknolojilerden yararlanabilirsiniz.

Geleneksel inovasyon süreçleri
artık yeterli değil.

Ürün inovasyonu çıtası her zamankinden daha yüksek ve geleneksel

inovasyon süreçleri artık yeterli değil. Tam ürün deneyimini

doğrulamak için ürün tasarımının ötesine bakarak vizyoner bir

yaklaşım benimsemenin artık zamanı geldi. Bunu yapmak için

inovasyon ortamınız ürün performansını, sürdürülebilirliği ve

müşterilerin ürünü deneyimleme şeklini doğrulayabilmelidir. Bu, tüm

ürünü modellemek ve ardından sanal ve gerçek dünyaları kapsamlı bir

Virtual Twin Deneyimi ile bağlamak anlamına gelir. Tam entegre Virtual

Twin, anlamlı bir yenilikçi ürün deneyimi sunmak için ürünü güvenle

tasarlamanıza, geliştirmenize, simüle etmenize, optimize etmenize ve

doğrulamanıza olanak tanır.

Sürdürülebilir İnovasyon İçin

Uygun Bir Ortam Yaratın
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KİTLESEL ÖZELLEŞTİRMENİN ZORLUKLARINI YÖNETİN
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Mevcut PLM sisteminiz muhtemelen verimliliği ve kaliteyi artırmaya

yardımcı olsa da, günümüz koşulları daha yenilikçi ürünler ve yeni iş

yapma biçimleri gerektiriyor. PLM, yapılandırılmış ürün geliştirme

için gerekli bir temeldir, ancak anlamlı inovasyonu yönlendirmek için

yeterli değildir. Bu, PLM'nin önemli olmadığı anlamına gelmez.

Temel ürün geliştirme ve veri yönetimi yetenekleri kritik öneme

sahiptir, ancak bunlar şirketinizi rakiplerinizden ayırmaz.

Geleneksel bir PLM sisteminden bir inovasyon platformuna

geçmenin zamanı geldi.

3DEXPERIENCE platformu, gelişmiş 3D modelleme, simülasyon, veri

bilimi ve işbirliği yetenekleriyle güvenli, ortak bir altyapı sağlayarak

tasarım, mühendislik, test ve üretim arasındaki siloları ortadan

kaldırır. Aynı zamanda uygulamalar, departmanlar ve iş süreçleri

arasında şirket çapında dönüşüm sağlayan bir iş platformudur.

Modern İnovasyon Platformu ile İnovasyonu Sürdürün
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3DEXPERIENCE platformu, şirketlere benzersiz bir şekilde eksiksiz

verimli ve dönüştürücü operasyonlar sağlamak için entegre bir

ortamdır. Sektör liderleriyle onlarca yıllık işbirliği sonucunda elde

edilen bilgiler üzerine inşa edilen platform, insanları, fikirleri ve

verileri sorunsuz işbirliğine olanak tanıyacak ve sürdürülebilir

yeniliği teşvik edecek şekilde birbirine bağlar.

Platform, farklı mimarilere, veri modellerine ve arayüzlere sahip

farklı uygulamaların bir parçası değil, iş operasyonlarına gerçek

zamanlı bir görünüm sağlayan tek bir ortamdır. Ortak bir kullanıcı

arabirimi ve veri modeliyle kullanıcılar, görev tabanlı panoları ve role

özgü uygulamaları kullanarak sorunsuz bir şekilde gezinebilir ve

güncel bilgilerle etkileşim kurar.

İş dönüşümüne insan ve süreç odaklı bir yaklaşım sunan

3DEXPERIENCE platformu, şirketteki herkesin yenilik sunmaya ve

müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanarak, birlikte çalışmasına

olanak tanır.

Platformun modern, veriye dayalı yaklaşımını kullanmak, tasarımlar

etrafında verimli işbirliğine olanak tanır. Akış simülasyonu ve üretim

işlevleri, paydaş geri bildirimlerini dahil ederek ve olası sorunları

daha erken ele alarak ürün mühendisleriyle aynı anda çalışabilir.

3DExperience Platformu ile tüm süreçlerinizi paydaşlar ile işbirliği

içinde anlık olarak yönetebilirsiniz.

3DEXPERIENCE Platformunu Farklı Kılan Nedir?
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İlk önceliğiniz, halihazırda sahip olduğunuz PLM işlevselliğini

değiştirmek olabilir ve bu açıkça önemli bir hedeftir.

Halihazırda elde ettiğiniz verimlilik ve kalite kazanımlarını geri

vermek istemezsiniz. 3DEXPERIENCE platformunun kapsamlı

PLM yetenekleri ve çok daha fazlasını sağladığından emin

olabilirsiniz.

3DEXPERIENCE Platformu ile PLM

1990'ların sonlarında PLM'nin öncüsü olan Dassault Systèmes,

uzun süredir PLM sistemleri için standardı belirlemiştir.

3DEXPERIENCE platformu, aşağıdakiler dahil olmak üzere

eksiksiz bir PLM işlevselliği sunarak ürün inovasyon sürecini

destekler:

3DEXPERIENCE platformu, bugün sahip olduklarınızı değiştirmenin ötesinde, inovasyon çıtasını temelden yükseltiyor. Üreticilerin ortak

bir veri modelinde ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin uçtan uca yaşam döngüsünü ve deneyimini simüle etmek, optimize etmek ve

doğrulamak için Digital Twin Deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. Kuruluşunuzun ve değer zincirinizin inovasyon gücünden

yararlanmak için sosyal ve yapılandırılmış işbirliğini destekler. Şirketinizin pazar ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik benzersiz içgörüler

geliştirmesine yardımcı olmak için AI ve ML sunar. İnovasyon performansınızı bir sonraki seviyeye taşımak için tek bir platformdur.

Döküman Yönetimi

İhtiyaç Yönetimi Dijital Model Değişim YönetimiParça ve Malzeme
Listesi Yönetimi

Kalite Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Proje Yönetimi
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Dassault Systèmes, 3DEXPERIENCE platformunu işinizi ve çalışma

şeklinizi desteklemek için açık, esnek bir çözüm olarak tasarladı.

Platform, şirket içinde, özel veya genel buluttaki bir SaaS

ortamında veya küresel operasyonlarınız için optimize edilmiş

performans sağlayan hibrit bir modelde kullanılabilir.

3DEXPERIENCE platformu, sürekli inovasyonu ve operasyonel

mükemmelliği desteklemek için gerekli olan ERP gibi diğer iş

uygulamalarınıza bağlanmanıza olanak tanıyan açık bir

platformdur. Mühendislerinizin ve tedarikçilerinizin kendi

seçtikleri tasarım araçlarında çalışmasına, yaratıcılıklarını

bütünsel, işbirliğine dayalı bir dijital iş parçacığında

kullanmalarına olanak tanıyan çoklu CAD ürün tanımlarından

yararlanma yeteneği sağlar.

Ek CAD lisanslarına ihtiyaç duymadan 3D'nin evrensel dilini

kullanarak işletmenizi ve değer zincirinizi birbirine bağlar. Bu

yetenekler, zaman içinde daha fazla değer için benzersiz fırsatlar

sunarken mevcut PLM sisteminizden hızla geçiş yapmanıza

yardımcı olur.

3DEXPERIENCE Platformu Çalışma Şeklinizi Destekler
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Safran Electronics & Defense, optronik, ataletsel navigasyon ve

gömülü elektronikte dünya lideridir. Şirketin daha karmaşık

sistemler tanımlamak ve pazardaki konumunu güçlendirmek,

müşteri memnuniyetini artırmak için ürün geliştirme sürecini

modernize etmesi gerekiyordu.

Vaka

Safran, dijital dönüşümünü desteklemek ve ürünlerinin yaşam

döngüsü boyunca konfigürasyon yönetimi ve sürecine hakim

olmak için 3DEXPERIENCE platformunu seçti.

Çözüm

Tek bir ortamdan tüm paydaşlar ile işbirliği içinde çalışılmasını

sağlayan 3DExperience Platformu, Safran'ın geliştirme

yöntemlerini yenilemesine, disiplinler arası işbirliğini

güçlendirmesine ve tasarımdan mühendislik ve sanayileşmeye

kadar tüm ürün yaşam döngüsü boyunca izlenebilirliği

iyileştirmesine olanak tanıdı.

PLM, dijital dönüşümümüzün merkezinde yer alıyor,

bu nedenle 3DEXPERIENCE platformunu seçtik.
Renaud Blech, SVP Digital Transformation and Improvement – Safran E&D

3DEXPERIENCE platformu, Safran'a ürün yaşam döngüsü boyunca 

konfigürasyon yönetimi ve izlenebilirlik için

modern bir çözüm sunar.
Jean-Luc Zussy – “NewPLM” Proje Direktörü – Safran E&D

Dassault Systèmes, uzmanlığını ve deneyimini, 3DEXPERIENCE 

çözümünü minimum özelleştirme ile en optimize şekilde 

uygulamamızı sağlamak için getiriyor.
Martin Sion, President – Safran E&D

Kazanım
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Tüm paydaşlara sunulan tek bir ürün bilgisi kaynağı olarak

3DEXPERIENCE platformu, Safran'ın geliştirme yöntemlerini

yenilemesine, disiplinler arası işbirliğini güçlendirmesine ve

tasarımdan mühendislik ve sanayileşmeye kadar tüm ürün yaşam

döngüsü boyunca izlenebilirliği iyileştirmesine olanak tanıdı.

Siz de maksimum inovasyon sağlamak için,

3DEXPERIENCE platformuna geçiş yapın!

www.infotron.com.tr   |   0850 441 5000
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