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“Có rất nhiều thành phần trong các bảng thông số kỹ thuật của 
chúng tôi. Sau khi giới thiệu về đặc điểm không dệt và các ưu 
điểm khác, bạn sẽ đưa vào rất nhiều thông tin, do đó các bảng 
thông số kỹ thuật cần phải thực sự rõ ràng. Với Excel, bạn có 
thể vô tình đưa thông tin sai và điều đó có thể khiến tiến độ lâu 
hơn...”

Bà Julia Handleman, Phó Giám đốc Thiết kế và Phát triển sản 
phẩm của Honeylove mô tả khả năng xảy ra lỗi khi tổng hợp các 
sản phẩm phức tạp vào trong bảng tính.

NẾU BẠN MUỐN MỌI VIỆC DIỄN RA ĐÚNG CÁCH...
Honeylove được thành lập vào năm 2018 bởi Betsie Larkin, một 
ca sĩ lưu diễn vòng quanh thế giới và đã biểu diễn một số bài 
nhạc điện tử nổi tiếng. Bà tìm đến những bộ quần áo định hình 
để cảm thấy thoải mái trên sân khấu, nhưng bà không thể tìm 
được bất kì sản phẩm nào ưng ý. Để đáp ứng nhu cầu ấy, bà đã 
tự thiết kế ra một bộ quần áo định hình đầu tiên cho mình và sản 
phẩm này nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Hiện nay, công ty cung 
cấp đầy đủ các mẫu quần áo định hình và mở rộng sang danh 
mục như áo ba lỗ, nội y, áo liền quần, và nhiều sản phẩm khác. 
Tất cả các sản phẩm đều được thiết kế bởi đội ngũ của công ty 
và được chính chị em phụ nữ dùng thử để đảm bảo sự thoải mái 
và ấn tượng. Honeylove bán hàng trực tiếp thông qua website, 
giao hàng cả trong nước và quốc tế. 

Bà Handleman mô tả các sản phẩm của mình: “Chúng tôi thiết 
kế các sản phẩm may mặc này để giúp mọi người cảm thấy tự tin 
và tuyệt vời nhất trong bộ trang phục của mình. Các sản phẩm 
của chúng tôi sử dụng kỹ thuật cấu trúc khác nhau để làm mềm, 
định hình và làm nổi bật những đường cong tự nhiên của người 
mặc, giúp chị em khoác lên mình những chiếc váy vừa vặn và 
thấy mình tỏa sáng nhất.” 

TRẢI NGHIỆM CÙNG CENTRIC PLMTM    
“Chúng tôi đã tìm kiếm một hệ thống có thể giúp chúng tôi sắp 
xếp dữ liệu. Chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với các nhà máy và 
cần đảm bảo rằng các bảng thông số kỹ thuật phải rõ ràng và chi 
tiết nhất cho các đối tác của nhà máy,” bà Handleman chia sẻ. 
Đã sử dụng qua nhiều hệ thống trong sự nghiệp của mình, bà 
thấy rõ những ưu điểm của giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm 
(PLM) và biết rằng đây là lúc cần ngưng sử dụng bảng tính và 
thư điện tử. Honeylove lựa chọn Centric PLM bởi các tính năng 
phong phú bao gồm lịch, hiển thị đầy đủ thông tin nhà cung cấp, 
trình kết nối Adobe Illustrator và giao diện thân thiện với người 
sử dụng. 

Việc áp dụng này là đúng thời điểm, vừa ngân sách và hoàn toàn 
có thể làm từ xa. 

Bà Handleman chia sẻ: “Đây là nỗ lực chung của chúng tôi và 
Centric. Centric hướng dẫn chúng tôi kết hợp những phương 
pháp tốt nhất phù hợp với nhu cầu của Honeylove để phát triển 
một quy trình xử lý dữ liệu hiệu quả. Chúng tôi đã cài đặt tất cả 
mọi thứ cho đội ngũ của mình để khi sử dụng hệ thống, họ có 
thể áp dụng ngay và thực hiện các công việc của mình.”

THỬ THÁCH
+  Nhiều thành phần mang tính phức tạp 

của ngành may mặc

+ Bảng thông số kỹ thuật tốn nhiều thời 
gian để hình thành 

+  Thông tin tới các nhà máy không phải 
lúc nào cũng rõ ràng

+  Xử lý dữ liệu không nhất quán

“

“

KHI CHÚNG TÔI TẠO XONG
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẦU 
TIÊN, ĐÓ LÀ KHOẢNH KHẮC MỌI 

NGƯỜI CẢM THẤY RẤT TỰ HÀO VỀ 
NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ LÀM ĐƯỢC
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PLM MANG LẠI LỢI ÍCH CHỈ SAU 4 THÁNG    
Chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi từ khi quyết định chọn PLM và sau có 1 tháng áp 
dụng thực tế, bà Handleman đã có nhiều điều để kể về những thành tích họ 
đạt được. “Có rất nhiều thứ cần phải học hỏi chỉ trong một khoảng thời gian rất 
ngắn, nhưng nhìn chung đó là một trải nghiệm đầy tích cực. Tôi thấy việc giao 
tiếp với các nhà máy thông suốt hơn rất nhiều. Chúng tôi đang xây dựng hệ 
thống với những việc đơn giản như kiểu dáng và số vải được tạo ra tự động ngay 
từ đầu. Chúng tôi đã có thể cấu hình các thông số kỹ thuật chính xác theo mong 
muốn. Mỗi bước diễn ra giống như từng góp ý nhận xét đều được ghi nhận và xử lý. Điều đó cho thấy đây là một lựa chọn đúng đắn cho 
công ty. 

“Đúng là cực kỳ hiệu quả khi chúng ta có thể sao chép các thông số kỹ thuật và thay đổi một cách dễ dàng. Nó giảm thiểu các lỗi đánh 
máy vì tất cả mọi thứ đều được tải lên thư viện và bạn chỉ việc kéo thông tin vào - dữ liệu sẽ sạch hơn. Và cũng thật tuyệt vời cho đội ngũ 
của chúng tôi khi có Adobe® Illustrator plugin để có thể đưa các bản phác thảo vào hệ thống thay vì phải chụp màn hình và dán chúng 
Excel hay tải lên theo cách thủ công. Những tính năng bổ trợ đó giúp cho mọi thứ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều”.

Bà Handleman liệt kê các phòng ban tham gia hệ thống: “Nhóm thiết kế, nhóm phát triển sản phẩm, nhóm kỹ thuật của chúng tôi, chúng 
tôi đang làm tất cả mọi thứ từ sử dụng bảng màu, vải và họa tiết, xây dựng các thông số kỹ thuật, tải các bản thảo lên. Hiện tại, chúng tôi 
đang triển khai phần dung sai, phân loại và thiết kế phần kỹ thuật. Chúng tôi cũng đang sử dụng mô-đun tính phí và khi tiếp nhận nhà 
cung cấp, chúng tôi cũng sẽ có thể sử dụng tính năng tính phí này với họ”.

KẾT QUẢ

+  Tăng độ chính xác của bảng thông 
số kỹ thuật

+  Tạo ra bảng thông số kỹ thuật 
nhanh hơn và không cần phải cắt, 
dán nữa

+  Cải thiện giao tiếp với nhà máy

+  Tích hợp các thư viện

+  Quy trình làm việc nhất quán,  
hợp lý

+  Cải thiện hiệu quả toàn diện

TẤT CẢ CÙNG HÀI LÒNG       
Bà Handleman kể lại phản hồi của người sử dụng: “Bản thân tôi cảm thấy đầy 
hứng khởi ngay từ khi bắt đầu, nhưng chúng tôi cũng trải qua nhiều cung bậc 
cảm xúc với quy mô đội ngũ lớn hơn. Một số người rất hào hứng, một số người 
người cảm thấy việc chuyển đổi rất căng thẳng. Nhưng chúng tôi đã giải quyết 
được mọi nỗi sợ hay lo lắng trước khi áp dụng chuyển đổi. Chúng tôi đã tổ chức 
rộng rãi các khóa đào tạo dành cho nhóm và cho từng cá nhân, vì vậy khi áp 
dụng hệ thống vào công việc, tất cả đội ngũ nhân viên đã thực sự sẵn sàng. Khi 
chúng tôi tạo xong bảng thông số kỹ thuật đầu tiên, đó là khoảnh khắc mà mọi 
người cảm thấy rất tự hào về những gì mà họ đã làm được. Các bảng thông số 
kỹ thuật trông rất tuyệt!” 



VỀ HONEYLOVE (www.honeylove.com)          
Bà Betsie Larkin đã dành nhiều năm đi lưu diễn vòng quanh thế giới với vai trò là ca sĩ với những bài nhạc điện tử nổi tiếng. Bà tìm đến quần áo 
định hình để cảm thấy tự tin trên sân khấu nhưng mỗi sản phẩm bà thử đều bị cuộn xuống, không có kiểu dáng và bó sát không đúng chỗ. Bà 
Betsie muốn có bộ quần áo định hình trông có phần táo bạo và gây được ấn tượng, không luộm thuộm và xuề xòa. Sau khi không tìm được bất 
kì sản phẩm nào ưng ý, bà bắt đầu tự thiết kế một bộ cho riêng mình. Sản phẩm đầu tiên của bà trở nên nổi tiếng và từ đó Honeylove được ra 
đời.

Honeylove hiện đã mở rộng sang các danh mục khác ngoài sản phẩm quần áo định hình, nhưng mong muốn mang lại sự thoải mái, tính hiệu 
quả và phong cách trong mỗi sản phẩm không hề thay đổi. Mỗi sản phẩm đều được thiết kế bởi đội ngũ của công ty và được chị em phụ nữ 
kiểm định nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi là làm nổi bật vẻ đẹp của người phụ nữ bất kể chiều 
cao hay thân hình với những trang phục, quần áo định hình chất lượng cao mà chị em có thể mặc một cách đầy tự hào. Chúng tôi muốn chứng 
minh rằng sự nữ tính không phải là một yếu điểm, mà đó chính là sức mạnh. Chúng tôi gửi tình yêu và tâm huyết của mình trong mỗi sản phẩm 
và tình yêu này cũng được lan rộng đến với hành tinh và cộng đồng chúng ta. Chúng tôi cố gắng giảm thiểu chất thải bao bì và tạo ra những sản 
phẩm may mặc bền lâu chứ không phải là được mua về rồi bị mang bỏ đi.

CENTRIC (www.centricsoftware.com)          
Từ trụ sở chính tại Thung lũng Silicon, Centric Software® mang đến 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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nhãn hiệu và tên sản phẩm khác có thể là nhãn hiệu của đơn vị sở hữu tương ứng

https://www.facebook.com/CentricPLM/
https://www.instagram.com/centric_plm/
https://www.youtube.com/channel/UCuuVMHduI6fqxTc9ZnlIS6Q?sub_confirmation=1
https://www.linkedin.com/company/centric-software/
https://twitter.com/Centric_PLM
http://www.honeylove.com
http://www.centricsoftware.com

