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Обобщение 
 
SIEMENS Teamcenter Formula, Package and  Brand 
management управлява формули и рецепти на продукти, 
техните опаковки и информация за търговската марката в 
рамките на единна PLM платформа през жизнения цикъл на 
продукта.  
 
Чрез осигуряване на решение „от край до край“, което Ви 
позволява да обедините процесите за развитието на 
дискретни продукти и такива по рецепта с информация за 
опаковането и бранда, Teamcenter дава възможност да 
реализирате по-висока печалба чрез по-кратко време до 
пазара, по-висока производителност,  растеж на търговската 
марка, намаляване на себестойността  и спазване на 
нормативната уредба - като знанията и процесите са 
съгласувани през исторически отделните функционални 
зони. 
 

 
 
Като решение „от край до край“  за свързване разработката 
на дискретни и рецептурни продукти с техните опаковки, 
графични изображение и търговска марка Teamcenter 
Formula, Package and Brand management Ви позволява да 
обедините информация за продукта, вариращи от търговска 
марка, опаковка и графични изображения с рецептите и 
формулите, за да получите цялостен поглед върху 
комплексния продукт. Чрез предоставяне и разширяване на 
тази гледна точка с информация за другите процеси в 
предприятието,  управлявани от Teamcenter, вие сте в 
състояние да: 

 Използване по-ефективно тези данни 

 Реагирате по-бързо на измененията 

 Сътрудничите с партньорите в световен мащаб 

 Провеждане продукти, които отговарят на нуждите 
на потребителите и са валидирани срещу бизнес цели. 
 

 

Ползи 

 

• Повишава ефективността  
чрез създаване глобална среда 
на сътрудничество, която 
обединява формулата на 
продукта, опаковка и 
информация за марката 
с останалата част от 
процесите и знанията за  
вашия продукт; 
 
• Намалява неефективните 
процеси чрез улесняване на 
сътрудничество между 
различни звена с осигуряване на 
актуална и точна информация 
в контекста на техните 
задачи 
 
• Намалява разходите чрез 
улесняване стандартизация и 
повторно използване на 
съставки, суровини, 
данни за марката, 
опаковки и компоненти на 
графичния дизайн, което 
драматично поевтинява  
процесите на развитие  и 
ресурсното осигуряване  
 
• Подпомага навременните  
доставка и намалява 
рекламациите чрез свързване 
формулите на продукта и 
опаковката му с  графиците за 
доставки,  управлението на 
работните потоци и други 
утвърдени бизнес цели 
 
• Предпазва търговските 

марките и улеснява техния 

растеж чрез увеличаване на 

видимостта за смисъла и 

същността на вашия бранд, 

които ви позволяват да 

установи последователна 

политика  за марката -  

както във вътрешен план, 

така и външно. 
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Бизнес предизвикателства 
 
Свързаната с продукта информация за формули, опаковки 
и графични иображения често се съхранява в различни 
документи и отделени една от друга информационни 
системи, разпръснати в цялото предприятие.  
 
В такава дискретна среда, многократното използване на 
данните и сътрудничеството между различни отдели и 
процеси е трудно и отнема много време, в най-добрия 
случай.  
 
Със същата важност, тези условия затрудняват видимостта 
към продукта, като цяло. В резултат на това, много 
компании се затрудняват да отговарят на текущите 
изисквания към бизнеса,  включително времето за 
достигане до пазара, глобален продуктов дизайн и 
източници на материали, намаляване на разходите и 
императивно спазване на нормативната уредба.  
  

 
 
Също толкова важно, информация за марката, нейните 
характеристики, комуникации, свързани с нея анализи и 
активи често са управлявани по същия начин с изолирани 
документи, информационни системи или файлови системи.  
В тези условия често актуалната и точна информация за 
марката е недостъпна за вътрешни заинтересовани страни, 
за търговците на дребно, както и рекламни агенции и това 
води до непоследователно присъствие на търговска марка 
на пазарите, което може да обърка потребителите и в 
резултат да доведе до загуба на пазарен дял. 
 
Teamcenter Formula, Package and Brand management 
 
Да отговори на тези бизнес предизвикателства, Teamcenter 
Formula, Package and Brand management предоставя 
завършено решение с развити възможности. 
 

 

Характеристики 

 

• Единствен източник на 

знанията за  продукта и 

процесите, включително за 

формули и рецепти, опаковки, 

графичен дизайн,информация за  

марката и глобални 

спецификации 

 

• Управление на формулите 

включително способност да се 

улавят и управляват данните  

на формула и свързаните с тях 

процеси 

 

• Управление на знанията за 

марката, включително 

способност за улавяне и 

управление на всички марки  и 

активи, търговски обекти и 

друга маркова информация, 

както и възможността да се 

установи и управлява 

йерархична маркова структура 

 

• Управление на опаковки и 

графични компоненти на 

дизайна, управление на 

шаблони, макети, езици   и 

изисквания на регулаторни и 

надзорни  органи 

 

• Управление на глобална 

спецификация, включително 

способността за управление на 

всички спецификации като 

интелигентен конфигурация на 

взаимоотношения между 

обекти  

 

• Teamcenter интеграция с 

Microsoft Excel и 

SIMATIC IT Interspec 
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Teamcenter за управление на формули и рецепти 
 
Teamcenter управлява данните за формулата или рецептата на продукта – включително 
формулирани позиции и смеси, суровините, съставките, процеси, рецепти и други елементи - в 
рамките на една глобална PLM платформа за управление жизнения цикъл на продукта. Тази 
информация се управлява като интелигентна конфигурация от свързани обекти, а не като статични 
документи. При управлението на формулите и рецептите в PLM среда ползвате доказаните  
възможности за управление на измененията в Teamcenter, за да се определяте въздействието на 
предлагания продукт и изискваните промени. Teamcenter поддържа отворена стратегия за 
интеграцията с популярни инструменти за графичен дизайн, както и интеграция с Microsoft Excel и 
Siemens SIMATIC IT Interspec. 
 
Управление на бранда и търговските марки 
 
Teamcenter управлява всички цифрови активи - от 
продукта, представянето на дизайна, моделната 
визуализация, графичните изображения за 
опаковките, фирмени лога, реклами и други елементи 
- в рамките на глобалната PLM платформа. Teamcenter 
също ви позволява да създадете и управлявате 
йерархична дефиниция на търговската марка, което 
логично организира информацията за марката като 
цифрови активи, изявления за обявяване на позиция, 
маркови характеристики, целеви пазари, маркови 
карти с резултати, конкурентни информация и 
купувачи. Можете също да въвеждате и управлявате 
търговска информация  в Teamcenter, включително 
такава за всички търговски продукти, с техните характеристики и спецификации. 
 
Управление на знанията за опаковките и графичния дизайн 
 
Teamcenter ви дава възможност да управлявате 
информацията за опаковките и графичния дизайн, 
такива като компютърна графика и елементи за 
копиране, тематични табла, пакетни концепции, 
пакетни изделия и шаблони за разрязване на 
опаковките при разкрояване. Ви може да 
организирате и управлявате инструкции за опаковане 
и други изисквания, така че те са приложени към 
всеки етап от жизнения цикъл на продукта. Също 
толкова важно е, че можете да се придържате към 
изискванията на регулиращите органи  към 
опаковките - като например означаване на съставки, 
хранителни факти и декларации – всичко като част от 
единна PLM платформа. Тъй като решението е реализирано в задвижваната от PLM среда на 
Teamcenter, Вие можете да използвате възможностите на Teamcenter за визуализация, за да 
визуализирате опаковката на продукта и нейния графичен дизайн във всеки жизнения цикъл и по 
Ваша заявка. Ако Вашите продукти се продават на множество различни национални пазари, 
Teamcenter ще гарантира последователното спазване на изискванията на националните 
регулаторни изисквания към опаковката за всяка отделна страна и език. 
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Управление на продуктови конфигурации в световен мащаб 
 
Teamcenter ви позволява да управлявате продуктовите конфигурации - от отделната суровина до 
спецификацията на крайния продукт - като една интелигентна конфигурация на обекти. 
Съдържанието на конфигурацията може да се редактира и лесно да асоциира глобални, 
регионални и специфични за всеки отделен потребител варианти на спецификациите на продукта. 
Тъй като можете да комбинирате тези възможности с гъвкавата функционалност на Teamcenter за 
контрол на достъпа, всички заинтересовани страни могат да виждат важната за тях информация 
по подходящ начин и в смислов контекст. 
 
Основни функции на SIEMENS Teamcenter 
 
SIEMENS Teamcenter е софтуерна платформа на SIEMENS за изграждане на PLM решения в 
организации, извършващи разработка, производство и експлоатация на комплексни продукти. 
Управляващ всички данни за продукта от един единствен източник, Teamcenter предлага 
електронна среда за екипно сътрудничество през целия жизнен цикъл за:  
 

 Захващане, управление и следене за съответствия с изискванията към продукта 

 Управление на проекта чрез работни графици, ресурси и следене на проектни бюджети 

 Управление на документите, необходими за изпълнение на задачите  

 Управление на фирмени класификатори и библиотеки със стандартни компоненти 

 Управление на конфигурациите и измененията в структурата и спецификациите 

 Управление на опциите и вариантите на продукта 

 Управление на процесите за предлагане, преглед и утвърждаване на изменения 

 Управление на версиите и ревизиите на документацията и опаковките 

 Управление на спецификациите на материалите (BOM) 

 Управление на процесите при техническа подготовка за производството 

 Планиране и управление на капиталните ремонти и поддръжката (MRO). 
 

Teamcenter оптимизира процесите при генериране на планова себестойност за офериране, по 
време на разработка и техническа подготовка за производството.  Създавайки предпоставки за 
многократна употреба на фирмените познания, Teamcenter гарантира вземането на оптималните 
конструктивни решения, гарантиращи най-кратък цикъл до пазара и най-ниска производствена 
себестойност на продукта. 
 
Teamcenter променя драстично начина на управление на проектите и поръчките, като позволява 
на ръководителите, проектните мениджъри и производствените звена да подобряват видимостта 
на измененията и ефективността на процесите. Teamcenter премахва проблемите при управление 
на проекти и програми (NPI) чрез привързване на проектните графици и ресурси към работните 
потоци и задачите,  създавайки свързани дейности, които ангажират всеки участник във 
“виртуалното” предприятие.  
 
В резултат на внедряване на Тeamcenter, организациите получават следните бизнес ползи и 
подобрения: 
 

 До 35 % съкращаване на цикъла от офериране до пазарна реализация 

 5 – 8 % намаляване себестойността на продукта 

 Премахване на 95 % от грешките и доработките, следствие на тези грешки. 
 

Повече за SIEMENS Teamcenter: 
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/teamcenter/ 

http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/teamcenter/

