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XÉT Ở GÓC ĐỘ QUY TRÌNH 
SẢN XUẤT, CHÚNG TÔI SẼ TIẾT 

KIỆM ĐƯỢC ĐÁNG KỂ THỜI GIAN 
NHẬP DỮ LIỆU NHỜ TÍCH HỢP VỚI 

HỆ THỐNG ERP VÀ MỘT SỐ TÍNH 
NĂNG TỰ ĐỘNG CỦA GIẢI PHÁP 
PLM. NHƯ VẬY NGHĨA LÀ NHÂN 

VIÊN CÓ THỂ QUAY LẠI TẬP TRUNG 
VÀO SẢN PHẨM, ĐÓ MỚI CHÍNH LÀ 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA P.E NATION.
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THỬ THÁCH

 + Hệ thống quá tải, không thể quản lý số 
lượng và phân loại đơn vị lưu kho ngày 
càng tăng

 + Tốc độ truy cập tệp và làm việc từ xa 
diễn ra chậm chạp

 + Các phòng ban phải loay hoay với bảng 
tính thay vì tập trung vào sản phẩm
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“Quy mô nhỏ, phát triển nhanh, số lượng SKU 
tăng – trong quá trình đa dạng hóa sản phẩm 
trên khắp các ngành hàng, công ty chúng tôi 
bắt đầu nhận ra những điểm bất cập”.

Ngay cả khi ăn mừng tốc độ tăng trưởng thần tốc của công 
ty bất chấp đại dịch COVID-19, ông Mark Rogers, Trưởng bộ 
phận Vận hành của P.E Nation, vẫn không khỏi nhớ lại thời 
điểm các phòng ban cảm thấy bức bối và căng thẳng vì phải 
làm việc với nhiều nguồn dữ liệu. 

Vậy mà chỉ vài tháng sau đó, bức bối này đã được giải tỏa nhờ 
giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm Centric PLM, P.E Nation 
nay đã bắt đầu quản lý mọi dữ liệu liên quan đến sản phẩm, 
kể cả các bản thiết kế chỉ với một nguồn lưu trữ duy nhất, qua 
đó thúc đẩy năng suất làm việc của các phòng ban và tăng 
hiệu quả kinh doanh của toàn công ty.

SỰ KẾT HỢP GIỮA THỜI TRANG THỂ THAO VÀ 
PHONG CÁCH ĐƯỜNG PHỐ
Với trụ sở nằm tại Thành phố Sydney của Úc, P.E Nation là 
nhãn hiệu do hai nhà khởi nghiệp ngành thời trang – thể thao 
là Pip Edwards và Claire Tregoning đồng sáng lập. Công ty 
mang sứ mệnh đem đến một dòng thời trang cao cấp mới 
kết hợp giữa trang phục thể thao và phong cách đường phố.

Với tốc độ tăng trưởng mạnh cả trong nước và quốc tế những 
năm gần đây, P.E Nation định hướng sẽ tiếp tục vươn ra 
chiếm lĩnh thị trường thế giới. Loạt danh mục hàng may mặc 
của công ty đang ngày càng mở rộng, cùng với đó là nhiều dự 
án hợp tác thành công với các hãng như Speedo và H&M. Tuy 
nhiên, để quản lý được tốc độ phát triển như vậy, công ty này 
hiển nhiên phải nhanh chóng tinh giản phương pháp làm việc 
để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và mức độ linh hoạt cho 
toàn bộ các quy trình. 

GIẢI PHÁP PLM – BƯỚC TIẾN TẤT YẾU 
“Quả là khó khăn khi không có nguồn dữ liệu thống nhất hay 
không biết phải tìm thông tin ở đâu. Đôi khi sẽ xảy ra trường 
hợp mã thiết kế bị nhập sai hoặc một thông tin nào đó không 
chịu cập nhật. Hoạt động kinh doanh càng mở rộng thì các 
tệp bảng tính càng chạy chậm hơn, khiến nhân viên càng bực 
bội hơn” – ông Mark giải thích – “Để mở rộng doanh nghiệp 
đúng hướng, ta phải tập trung mọi thông tin lại cùng một nơi. 
Do đó, PLM là bước tiến tất yếu đối với chúng tôi”. 

P.E Nation đã lựa chọn Giải pháp Quản lý vòng đời sản phẩm 
(PLM) của Centric Software. Centric Software là công ty 
chuyên cung cấp các giải pháp doanh nghiệp tiên tiến nhất 
để lên kế hoạch, thiết kế, phát triển, tìm kiếm nguồn cung 
ứng và bán sản phẩm, nhằm đạt được các mục tiêu mang 
tính chiến lược về chuyển đổi số quy trình vận hành.



KẾT QUẢ

 + Việc sử dụng một nguồn thông tin 
duy nhất giúp tránh tình trạng lỗi 
dữ liệu hay thiếu thông tin

 + Các phòng ban xử lý công việc 
nhanh hơn và có thời gian tập 
trung vào sản phẩm như trước đây

 + Cổng thông tin nhà cung cấp sẽ 
giúp quá trình trao đổi thông tin 
diễn ra nhanh chóng và thống nhất

 + Tiết kiệm công sức nhập dữ liệu 
trong quá trình sản xuất nhờ tích 
hợp PLM với hệ thống ERP
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MỘT GIẢI PHÁP TRỌN GÓI
“Chúng tôi xem xét rất nhiều giải pháp PLM nhưng rồi cuối 
cùng đã chọn Centric, chỉ đơn giản vì giải pháp này rất hợp với 
chúng tôi. Tập thể P.E Nation đều rất sáng tạo trong cách làm 
việc, nên sự kết hợp giữa Adobe Illustrator® và Centric PLM sẽ 
cho phép đội ngũ thiết kế tạo mẫu sản phẩm bằng phần mềm 
Illustrator, rồi gửi thẳng vào hệ thống để nhận phản hồi. Khi 
mọi thông tin đều quy về một mối - từ mẫu thiết kế, thông số 
kỹ thuật đến chi phí, mọi việc trở nên rất dễ dàng” – ông Mark 
giải thích.

Giao diện thuận tiện, phần mềm dễ sử dụng, tính năng xuất 
báo cáo - tất cả gói gọn trong một giải pháp”.

HIỆU QUẢ NGAY TỪ ĐẦU
“Tôi không hề kỳ vọng sẽ thấy được hiệu quả ngay từ đầu. Các 
phản hồi tôi nhận được từ đội ngũ nhân viên đều rất tích cực, 
một số người còn hoàn thành công việc trước cả thời hạn. Họ 
có thể thấy phần mềm này rất dễ sử dụng và giúp họ hoàn 
thành công việc nhanh hơn nhiều” – ông Mark tiết lộ.

“Cái hay nhất của Centric là ở chỗ phần mềm này chạy trên 
nền tảng đám mây. Bạn có thể sử dụng ngay cả khi không đến 
văn phòng. Hoàn cảnh dịch bệnh như hiện nay là một ví dụ 
điển hình, bạn biết mình sẽ bị phong tỏa 5 ngày trong tuần, 
nhưng việc đó cũng không ngăn bạn làm việc, không ngăn 
bạn tiến về phía trước”.

HIỆU QUẢ VÀ CHÍNH XÁC   
Trong vài tháng tới, tôi nghĩ chúng tôi sẽ được chứng kiến hiệu 
quả của giải pháp này, không chỉ trong quá trình thiết kế mẫu 
sản phẩm mà còn ở giai đoạn phê duyệt mẫu nữa. Centric 
PLM sẽ liên kết với công cụ bán hàng của chúng tôi, nên khi 
phòng bán hàng phê duyệt một mẫu sản phẩm, mẫu đó sẽ 
được gửi thẳng vào hệ thống, quả thật là thần kỳ. Chuyện 
nhầm lẫn hay lấy sai thông tin nay đã thành dĩ vãng”.

P.E Nation sẽ tích hợp giải pháp Centric PLM vào mạng lưới 
nhà phân phối để cộng tác một cách tối đa, tiết kiệm thời gian 
và đảm bảo tính chính xác.

“Thay vì phải gửi email, thông tin sẽ được lấy thẳng từ hệ 
thống. Bạn không cần mở một bảng tính chi phí có kích thước 
khổng lồ và mất đến nửa tiếng đồng hồ mới cập nhật được vì 
quá phức tạp”.



GIỚI THIỆU VỀ P.E NATION (www.pe-nation.com)
P.E NATION ra đời tại Thành phố Sydney, Úc từ ý tưởng của Pip Edwards và Claire Tregoning. 

Từ khi ra mắt vào tháng 3 năm 2016, hãng đã mở rộng dòng thời trang thể thao kết hợp phong cách đường phố sang 
trang phục thể thao đậm chất kỹ thuật, trang phục đường phố mang hơi hướng cổ điển của thập niên 90, trang phục 
trượt tuyết chuyên dụng, phụ kiện, thời trang vải denim và nay là dòng sản phẩm theo phong cách đơn giản. Với nỗ 
lực không ngừng nghỉ và tốc độ phát triển thần tốc, năm 2019 đã chứng kiến thành công của P.E NATION trong chiến 
lược đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, ra mắt các bộ sưu tập thời trang tối giản độc quyền, thực hiện nhiều dự án 
toàn cầu và hợp tác với những nhãn hàng có chung chí hướng. 

P.E NATION ra đời từ nhu cầu không của riêng ai đối với thời trang thể thao đa năng, giữa bối cảnh thế giới đang 
chuyển mình sang một nhịp sống hối hả hơn. Xu hướng mặc đồ năng động cả ngày của phái nữ đã cho thấy một lỗ 
hổng trên thị trường, làm bật lên nhu cầu phải có các sản phẩm thời trang vừa đẹp mắt vừa năng động: thời trang 
thể thao. Dòng sản phẩm này tập trung vào thiết kế và đi theo các xu hướng thời trang mới nhất trên thế giới, mang 
màu sắc theo mùa và phom dáng được cân nhắc lựa chọn, vừa có phong cách thời thượng vừa phù hợp với tiêu chí 
sản xuất chính và đặc tính kỹ thuật của dòng trang phục thể thao chuyên dụng. Bên cạnh đó, với thiết kế đặc trưng có 
một không hai, dễ phân biệt và không lỗi mốt, cùng một tầm nhìn và thông điệp rõ ràng, hãng đã lấy đó làm nền tảng 
để xây dựng nên một trong những thương hiệu thời trang thể thao được săn đón và bắt kịp xu hướng nhất, tạo ra cơn 
chấn động trong dòng thời trang thể thao đường phố trên toàn cầu, hăng hái tiến lên chiếm lĩnh thị trường thế giới.

Triết lý của P.E NATION xoay quanh thiết kế và đường may chất lượng, đồng thời đem lại những bộ cánh vừa thời 
trang, sành điệu vừa không kém phần thoải mái, với mục tiêu đưa bạn từ phòng chụp ra phố phường. Hãng đề cao 
sự đoàn kết và tinh thần cộng đồng, không ngừng cổ vũ phụ nữ tìm kiếm đam mê, tài năng của mình và hân hoan tận 
hưởng một cuộc sống đầy năng động. P.E NATION. Thời trang thể thao đường phố năng động cho lối sống thành thị 
tất bật. Được thiết kế để đồng hành cùng bạn 24/7.

GIỚI THIỆU VỀ CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Từ trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, Centric Software® cung cấp ý tưởng sản phẩm cho nền tảng chuyển đổi số phục 
vụ người tiêu dùng của các ngành thời trang, bán lẻ, giày dép, hàng cao cấp, hàng dã ngoại và hàng tiêu dùng như mỹ 
phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân, thực phẩm và đồ uống. Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) cao cấp của 
Centric – Centric 8, cung cấp các tính năng hàng đầu cho doanh nghiệp như lập kế hoạch cung ứng hàng hóa, phát 
triển sản phẩm, tìm kiếm nguồn cung ứng, cải tiến chất lượng và tối ưu hóa danh mục sản phẩm dành riêng cho các 
ngành tiêu dùng nhanh. Giải pháp Centric SMB tập trung vào các công cụ thiết yếu và phương pháp hay nhất trong 
ngành để phục vụ các thương hiệu mới mở rộng. Nền tảng Đổi mới Trực quan của Centric – Centric Visual Innovation 
Platform (gọi tắt là VIP) mang đến trải nghiệm về bảng làm việc kỹ thuật số có tính trực quan cao, nhằm phục vụ cho 
việc cộng tác và ra quyết định, trong đó có tính năng Centric Buy Board giúp chuyển đổi các phiên mua hàng nội bộ 
và tối đa hóa giá trị bán lẻ, cũng như tính năng Centric Concept Board giúp thúc đẩy sức sáng tạo và phát triển triết 
lý sản phẩm. Tất cả các cải tiến của Centric giúp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, thúc đẩy đổi mới sản 
phẩm và giảm chi phí. 

Cổ đông lớn nhất của Centric Software là Dassault Systèmes (Euronext Paris: # 13065, DSY.PA) – một công ty hàng 
đầu thế giới về phần mềm thiết kế 3D, giải pháp 3D Mock-Up dạng kỹ thuật số và PLM. 

Centric Software đã nhận được vô số giải thưởng và chứng nhận trong ngành, trong đó có thành tích Top 100 toàn 
cầu năm 2013, 2015 và 2016 do Tạp chí Red Herring bình chọn. Bên cạnh đó, Centric cũng nhận được nhiều giải 
thưởng xuất sắc từ Frost & Sullivan vào các năm 2012, 2016, 2018 và 2021.

www.centricsoftware.com
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