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Groupe SEB, Франция  

 
"Използването на технологиите на Siemens PLM софтуер, доведе до увеличаване 
въвеждането на нови продукти с близо 43 % , от 140 до 200 нови продукта годишно."                                                                                

Оливер Гомас, Ръководител на  PLM информационната система  
 

  

 
 
 

Bosch und Siemens Hausgeräte, Германия  
 
“Новият подход на Siemens PLM Software ни позволява  да конфигурираме системата според 
нашите нужди вместо, да  плащаме за софтуер по поръчка.”        Уолтър Васлак, Мениджър  
 

 

 
Miele, Германия 
 
"От чисто инженерна гледна точка, наличието широка гама от анализи в един лиценз на 
интегрирания софтуер ни дава възможност да направим възможно най-доброто 
прогнозиране за нивата на шума още в началото на разработката и да помогнем на Miele 
бързо стигне до оптимално най-тихия дизайн."     Olgierd Zaleski, Изп. Директор Novicos GmbH 

 
 
 
  

 Осигуряване на гаранция, че новите проекти отговарят 
на високите корпоративни стандарти 

 Съкращаване времето, необходимо за разработване на 
тихи, иновативни продукти 

 Минимизиране нивата на шум чрез изследване на 
различни фактори 

 Постигане на оптимално тих дизайн в най-ранната фаза 
от  процеса на разработката  

 

 Информацията за продукта е налична за всички, които се 
нуждаят от нея, включително за партньори и доставчици  

 Вътрешните и външните екипи си сътрудничат в една 
обща виртуална информационна среда  

 Внедряването и поддръжката на интегрирано PLM 
решение струва по-евтино 

 Бързо възприемане в цялата компания, благодарение на 
познатия  Microsoft Windows потребителски интерфейс  

 

 Ръст на въведените в производство нови продукти - от 
140 на 200 годишно! 

 Разширяване на сътрудничество в цялата компания, при 
запазване на защитен достъп до данните  

 Увеличаване ефективността на процесите и 
стандартизиране на корпоративните политики   

 Достъп до фирменото ноу-хау от проектните екипи чрез 
PLM инструменти, достъпни за всички във фирмата 
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LG Electronics, Корея  
 
"Изследователския център за домакински уреди на  LG Electronics е въоръжен с  Siemens NX,  за 
да изчисти стандартите за  дизайн и да спомогне за разбирателството относно допуските 
- навсякъде в  проектирането, производствените  мощности и производствен процес. 

Won Sik Kang, Ръководител на инженерна лаборатория  за хладилници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rowenta, Германия  
 
"Преходът към производството също беше ускорен, откакто просто закачаме CNC 
инструменталните пътища в NX CAM към геометрията, определена при проектирането." 

Клаус Рейнинг, IT Мениджър  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faber, Италия  
 
“Доволни сме от услугите предоставени от Siemens PLM Software, стартирайки със  силно 
въздействаща презентация и предложение.”                                             Елица Галаси,IS Мениджър 
 
 
 
 

 

 

  

 По-бързо и леко търсене на информация за продукта 

 Бързо, точно и надеждно управление на измененията в 
чертежите и техническата документация   

 Стриктно проследяване на съответните дейности и 
елиминиране в значителна степен на хартиена 
документация  и е-мейл  кореспонденция  

 

 Увеличеното използване на доказани компоненти в ранната фаза на 
продукта намалява нуждата от промени късната фаза на 
проектирането 

 Повторното използване на съществуващи части помага за 
намаляване разходите за производство и дистрибуция 

 Новият продукт достига до пазара най-малко три месеца по рано  
 

 Установяване на грешките при монтажа на продукта и оптимизация на 
метода на сглобяване 

 Намаляване процента на грешки чрез симулация 

 Постигане на съкращаване на целевите разходи 

 Идентифицирани елементите, влияещи върху допуските; 

 Оптимизиране на допуските и увеличаване на производителността 

 Измерими съкратени срокове за разработка на продукти 
 Значително  подобрено разбиране за допуските навсякъде  в 

проектирането и цялостния производствен процес  
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Haier Group, Китай  
 
“Ние гледаме на PLM внедряването като на здрава основа в подкрепа на иновациите и на 
всички наши бизнес стратегии, включително глобалното изграждане на марката, 
диверсификация и проникване на пазара в световен мащаб.”                    YU ZI DA,Вицепрезидент 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Montecchio Precalcino, Италия  
 
"В допълнение към документацията и управлението на BOM, Teamcenter е въведени  в 
производството. В нашите фабрики и складове ние имаме инсталирани разширени функции 
за справки и търсене, елиминиращи хартията."                     Диего Зилио, PLM Дизайн мениджър 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Airmate Electrical Co., Ltd  
 
"Използването на Teamcenter не само ни помогна да запазим важните за предприятието 
данни, но и ни позволи ефективно да споделяме и използваме многократно продуктовата 
информация, необходима за намаляване на себестойността на нашите продукти. Това ни 
позволи да постигнем и гладко сътрудничество между отделните производствени звена и с 
партньорите – доставчици“ .                                                                                               Робърт Чен, CIO 

 

 Съкращава времето до пазара с 15%; гарантира по-
високо качество 

 По-точната чертожна документация елиминира 
доработките и закупуването на грешни материали 

 Намалява броя на детайлите в продукта с 29 % чрез 
стандартизиране и повторно използване;  

 Намаляване цените на доставимите материали  
вследствие на поръчки с по-големите обеми 

 Намаляване процесите без добавена стойност  с 80% 

 Пълен контрол върху цялостните промени в дизайна, 
свързаните с него данни и документация  

 Ефективно и надеждно споделяне на файлове 

 Значително намаляване на запитванията от други 
отдели към конструктивен отдел 

 Високо ефективно спазване на правилата и 
стандартите 

 По-добро сътрудничество, по-точни решения  

 Подобряване на рентабилността 
 

 Намалена себестойност в обем  25 милиона юана 

 30 % по-малко грешки при  инженерни изменения  

 Намален цикъл за въвеждане изменения - от  5 дни на 1.5  

 Намалено време за генериране на BOM от 4 на 2.4 дни 

 Намалена нужда от нови материали с 5 до 10 процента 

 Значително повишаване на повторното ползване на вече 

налични продуктови данни и проектни решения  
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