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FRANKIES BIKINIS มุง่ห็นา้สู่่ป่ระสู่ทิี่ธิภิัาพัด์ว้่ย CENTRIC PLMTM



คว่ามที่้าที่าย
+	 การเติบิโติอย่า่งรวดเร็วของธิ์รุกจิ

+	 ติดิติามการพััฒนาผลิติิภัณัฑ์ไ์ดย้่าก

+	 ใช้เ้วลิานานในการจัดทำาราย่งาน 
ท่�มล่ิกัษณะติา่งกนั

+	 เพัิ�มการออกแบบลิงในขั �นติอน 
การทำางานไดย้่าก

+	 ไมท่นักำาหนดการ

+	 ขอ้มลูิผลิติิภัณัฑ์ก์ระจัดกระจาย่ไปทั�ว
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“ขอ้มลูิผลิติิภััณฑ์ข์องเรากระจัดกระจาย่ไปทั�ว ติั �งแติต่ิารางขอ้มลูิ Excel, 
Google Sheets ไปจนถึงึแฟ้้มใสก่ระดาษติา่งๆ ท่�พัมิพัอ์อกมา โดย่มท่ั �ง
ภัาพัสเก็ติช้แ์ลิะวนัท่�ติา่งๆ น่�เป็นเร่�องท่�จัดการไดย้่ากมาก”

คาลินิ โมวร่� ผูอ้ำานวย่การฝ่่าย่ผลิติิแลิะการพััฒนาของ Frankies Bikinis 
อธิ์บิาย่สภัาพัการทำางานดา้นการพััฒนาผลิติิภััณฑ์ก์อ่นใช้ ้PLM การใช้ ้
ติารางขอ้มลูิแลิะอเ่มลิไมเ่หมาะกบับรษัิทท่�เติบิโติเร็ว เช้น่น่�

จากไอเด์ย่สู่่ค่ว่ามจรงิ
Frankies ติั �งอยู่ใ่นเมอ่งเวนสิ รัฐแคลิฟิ้อรเ์นย่่แลิะกอ่ติั �งโดย่ฟ้รานเช้สกา้ 
ไอเย่ลิโลิ ซึ่ึ�งมาจากมาลิบิ ูไอเย่ลิโลิเติบิโติมาบนช้าย่หาด แลิะในป่ 2012 
เธิ์อก็ไดเ้ริ�มภัารกจิออกแบบบกินิ่�ท่�สมบูรณ์แบบหลิังจากท่�แม่ของเธิ์อ 
สง่เสรมิใหเ้ธิ์อสรา้งช้ดุว่าย่นำ�าดว้ย่ติัวเอง ไม่นานนัก เธิ์อก็ไดอ้อกแบบ 
บิกิน่�ใหเ้พั่�อนๆ แลิะไดรั้บเส่ย่งติอบรับมากขึ�นเม่�อเธิ์อเริ�มเผย่แพัร ่
ช้ดุวา่ย่นำ�าของเธิ์อบน Instagram หลิงัจากท่�สรา้งคอลิเลิกช้นัขึ�นมา 2 ช้ดุ 
ฟ้รานเช้สกา้กไ็ดเ้ปิดติวัแบรนดท์่�งาน Miami Swim Weekในป่ 2014 ซึ่ึ�ง
ทำาใหเ้ธิ์อเป็นนักออกแบบอาย่นุอ้ย่ท่�สดุท่�ไดเ้ปิดติวัเส่�อผา้

โด์ด์เด์น่ในว่งการ
ฟ้รานเช้สกา้นางแบบแลิะดาราช้่�อดังท่�สวมใส่ผลิงานออกแบบของ 
ฟ้รานเช้สกา้ ไอเย่ลิโลิ ไดแ้ก ่จจ่่�แลิะเบลิลิ่า ฮาดดิ, เฮลิย่่ ์บเ่บอร ์แลิะ 
ไคลิ่�แลิะเคนดัลิลิ ์เจนเนอร ์โมวร่�กลิา่วอย่า่งติ่�นเติน้วา่ “เม่�อไม่นานมาน่� 
มค่นเห็นวา่เจโลิใสช่้ดุวา่ย่นำ�าของเรา ซึ่ึ�งเป็นเร่�องใหญ่ม่ากสำาหรับฉััน เพัราะ
ฉัันปลิ่�มเธิ์อมากๆ ติั �งแติเ่ด็ก” เธิ์อกลิา่วติอ่วา่ “Frankies ไดส้รา้งรปูลิกัษณท์่�
สมบรูณแ์บบท่�สดุใหล้ิกูคา้ทกุคนแลิะทกุวยั่ แลิะช้ว่ย่ใหรู้ส้กึเซึ่ก็ซึ่่�แลิะมั�นใจ
ในการใสช่้ดุวา่ย่นำ�าท่�มล่ิาย่พัมิพัท์่�สนุกแลิะเย่า้ย่วนบนหาด แลิว้ผูค้นกห็ย่ดุ
แลิะถึามวา่ “ใครเป็นคนออกแบบช้ดุวา่ย่นำ�าน่�” แบรนดข์องเราไดพั้ัฒนาเป็น
แบรนดไ์ลิฟ์้สไติลิช์้าย่หาด โดย่ขย่าย่ผลิติิภัณัฑ์ใ์ห ้

ครอบคลิุมถึงึเส่�อผา้สำาเร็จรูป รองเทา้ แลิะความงาม บรษัิทผลิติิสนิคา้
ในลิอสแองเจลิสิแลิะทวป่อเมรกิาใติแ้ลิะกลิาง โดย่คณุสามารถึพับงาน
ออกแบบของ Frankies Bikinis ไดท้่�รา้นบตูิคิเฉัพัาะแหง่ทั�วประเทศแลิะ
ทางออนไลินท์่�เว็บไซึ่ติข์องบรษัิท

นำาโซลิชุ่นัเที่คโนโลิยท่ี่่�ที่นัสู่มยัมาใชุ้
เน่�องจากเคย่ทำางานใหก้บับรษัิทขนาดกลิางหรอ่บรษัิทสติารท์อพััมากอ่น 
โมวร่�จงึมป่ระสบการณม์ากมาย่แลิะนำามาใช้ใ้นการพััฒนาแลิะผลิติิผลิติิภัณัฑ์ ์
เม่�อเธิ์อเริ�มทำางานท่� Frankies เป้าหมาย่หลิักประการหนึ�งของเธิ์อคอ่ 
การย่า้ย่การออกแบบแลิะการพััฒนาทั �งหมดมาไวภ้ัาย่ใน “ก่อนหนา้น่� 
เราทำางานกบัผูรั้บเหมาภัาย่นอก โดย่ใช้เ้วลิาจัดสง่สนิคา้ใหส้ำาเร็จนานถึงึ 
8 สัปดาห ์แติจ่ากประสบการณ์ในอดต่ิ ฉัันรูว้า่เราสามารถึลิดเวลิาลิงได ้
เป็น 4 สปัดาห”์

เธิ์อเริ�มแนะนำาใหบ้รษัิทใช้ ้PLM แลิะสรา้งทม่ของเธิ์อเองในเวลิาเดย่่วกนั 
“ไมเ่พัย่่งแคเ่ราติอ้งการทม่การออกแบบแลิะการพััฒนาท่�ย่อดเย่่�ย่มเทา่นั�น 
แติเ่ราย่ังติอ้งการระบบท่�ติดิติามแลิะเรง่ความเร็วอก่ดว้ย่ เน่�องจากติาราง
ขอ้มลูิแลิะวธิิ์ต่ิดิติามแบบโบราณทั �งหมดไมเ่หมาะกบัการเติบิโติท่�รวดเร็ว
ของเรา” โมวร่�กลิา่ว “ในป่ 2020 ธิ์รุกจิของเราเติบิโติขึ�น 70% หรอ่ฉัันอาจ
พัดูไดว้า่ม ่SKU ประมาณ 300 ราย่การ การเติบิโติอย่า่งรวดเร็วนั�นทำาให ้
เกดิความทา้ทาย่ในการติดิติาม การออกแบบแลิะการพััฒนาท่�เราใช้ก้ับ
สไติลินั์�น นั�นเป็นติอนท่�เราย่กมอ่ขึ�น แลิว้บอกว่าเราใช้ต้ิารางขอ้มูลิทำา 
อย่า่งน่�ไมไ่ดอ้ก่ติอ่ไปแลิว้ แลิะ Centric กเ็ป็นทางออกของเรา”

“

“

การจัดการขอ้มูลิทั �งหมด
ทำาไดง้่าย่อย่่างแทจ้ริง

แลิะช้่วย่ใหคุ้ณสรา้งราย่งาน
ท่�สมบูรณ์แบบได ้

ติามท่�ท่มผูบ้ริหารติอ้งการ
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ผลิลิพััธิ์
+ 	 มท่ศันวสิยั่หรอ่เห็นภัาพัการทำางานใน
กระบวนการออกแบบแลิะพััฒนาทั �งหมด

+	 ติดิติาม SKU ไดท้กุราย่การ

+	 จัดทำาราย่งานท่�มล่ิกัษณะแติกติา่งกนั 
ไดง้า่ย่

+	 นักออกแบบทำางานใน Adobe Illustrator 
แลิะสิ�งท่�เปลิ่�ย่นแปลิงกจ็ะบนัทกึใน PLM 
โดย่อตัิโนมตัิ ิPLM

+	 ขอ้มลูิผลิติิภัณัฑ์ท์ั �งหมดอยู่ใ่นศนูย่ก์ลิาง
ดจิทิลัิแหง่เดย่่ว

เพั่�อไปใหถ้ึงึจุดนั�น ทม่งานของ Frankies Bikinis จงึไดศ้กึษาเก่�ย่วกับผูใ้หบ้รกิาร PLM 
หลิาย่ราย่ แติต่ิัดสนิใจเลิอ่กใช้ ้Centric PLM เพัราะมก่ารกำาหนดคา่มาใหเ้พั่�อใช้ง้านได ้
ทนัท ่แลิะมค่วามสามารถึในการติอบสนองความติอ้งการในปัจจบุนัแลิะอนาคติโมวร่�กลิา่ววา่ 
“เราเลิอ่ก Centric เพัราะเราติอ้งการพัันธิ์มติิรระย่ะย่าวท่�มโ่ซึ่ลิูช้ันท่�สามารถึเติบิโติแลิะ 
ขย่าย่ไปพัรอ้มกบัเรา การมข่อ้มลูิทั �งหมดอยู่ใ่กลิแ้คเ่อ่�อมจะทำาใหก้ารแช้รเ์อกสารแลิะปฏิทินิ
กบัแผนกอ่�นๆ เป็นเร่�องงา่ย่ ทำาใหก้ระบวนการทำางานคลิอ่งติวัแลิะติอ่เน่�องกนัดม่าก”

การตดิ์ต ั�งแลิะการใชุง้าน
โมวร่�อธิ์บิาย่ถึงึการนำาระบบมาใช้ว้า่ “เราเรย่่นรูว้ธิิ์ใ่ช้ง้านกบั Centric ซึ่ึ�งเป็นการฝึ่กอบรมท่�
เขม้ขน้มาก โดย่เราใช้เ้วลิา 2-3 ช้ั�วโมงติอ่สปัดาหเ์ป็นเวลิาประมาณ 2-3 เดอ่น เพั่�อทุม่เท
ใหก้ับการเรย่่นรูก้ารทำางานทั �งหมดของระบบ แลิะดูว่าเราติอ้งการปรับปรุงดา้นไหนบา้ง 
จากนั�นทม่งาน Centric กไ็ดอ้ปัโหลิด SKU ทั �งหมด ซึ่ึ�งมจ่ำานวนมากมาย่ เขา้ไปในระบบ ERP 
ของเรา เม่�ออปัโหลิดเสร็จแลิว้ เราก็จัดการกบัสไติลิต์ิา่งๆ ได ้เช้น่ เพัิ�มรปูแบบสแ่ลิะ BOM

“ฉัันพัดูไดว้า่ Centric เป็นซึ่อฟ้ติแ์วรท์่�ใช้ง้านงา่ย่มาก เม่�อคณุคดิวา่มข่อ้มลูิอะไรอยู่ท่่�ไหน 
มันก็มักจะอยู่ท่่�นั�นจรงิๆ ทกุคนในทม่ของฉัันจงึคุน้เคย่กบัระบบน่� ฉัันรูว้า่ลิกูทม่เคย่ทำางาน
ดว้ย่ระบบ PLM อ่�นๆ 2-3 ระบบมาก่อน แลิะพัวกเขาติ่างก็บอกว่าการใช้ ้Centric ดูจะ 
ราบร่�นแลิะงา่ย่ดาย่ไมซ่ึ่บัซึ่อ้นท่�สดุ”

จำาเป็นตอ้งม่
Centric ไดเ้ขา้มามบ่ทบาทในหลิาย่ๆ สว่นของบรษัิท โมวร่�กลิา่ววา่ “ฉัันพัูดไดว้า่เราใช้ม้ันในการพััฒนาการออกแบบในทกุโอกาสท่�เราสามารถึใช้ไ้ด ้
เราสรา้งแนวคดิแลิะมูด้บอรด์ในขั �นแรกกบัฟ้รานเช้สกา้ ซึ่ึ�งเป็นผูอ้ำานวย่การฝ่่าย่สรา้งสรรค ์จากนั�นจงึสง่งานไปย่ังทม่พััฒนา ซึ่ึ�งเป็นจดุสรา้ง SKU, CAD 
แลิะราย่งานขอ้มลูิผลิติิภัณัฑ์ ์เราใช้ร้าย่ช้่�อวสัดเุพั่�อกำาหนดติน้ทนุของเราดว้ย่เช้น่กนั เพั่�อช้ว่ย่ใหเ้ราผสานขอ้มลูิเขา้กบัระบบ ERP ของเราได ้เราใช้ ้PLM 
ในการติั �งคา่การคา้ปลิก่แลิะคา้สง่ รวมทั �งวางกลิย่ทุธิ์ส์ำาหรับอตัิรากำาไรขั �นติน้ดว้ย่” 

บรษัิทแฟ้ช้ั�นแติล่ิะแหง่ติอ้งใช้เ้วลิาแลิะความพัย่าย่ามอย่า่งมากในการสรา้งเอกสารราย่ลิะเอย่่ดของผลิติิภััณฑ์ ์Centric PLM ช้ว่ย่อำานวย่ความสะดวก
สำาหรับงานดา้นน่� โมวร่�อธิ์บิาย่วา่ “คณุลิักษณะท่�น่าทึ�งอก่ประการคอ่คณุสมบัติเิอกสารราย่ลิะเอย่่ดของผลิติิภััณฑ์ ์เคร่�องมอ่น่�ช้ว่ย่ใหเ้ราประหย่ัดเวลิา 
ไดม้าก เพัราะคณุสามารถึอัปโหลิดเทมเพัลิติไดส้ะดวก แลิะมันจะสรา้งช้ิ�นสว่นทั �งหมดท่�เป็นสว่นประกอบของเส่�อผา้ จากนั�นคณุก็จะสามารถึอัปเดติ
จากท่�นั�นได ้เช้น่ การสรา้งช้ดุท่�เย็่บแบบเข็มเด่�ย่วหรอ่เข็มคู ่แลิะทกุจุดท่�คณุติอ้งวัดความย่าว เป็นติน้ เราพับวา่ ทม่เทคนคิของเราสามารถึอนุมัติแิลิะ 
ปฏิเิสธิ์ติัวอย่า่งจากท่�นั�นไดง้า่ย่ขึ�น จากนั�นก็ดาวนโ์หลิดไฟ้ลิ ์PDF แลิะสง่ความคดิเห็นไดอ้ย่า่งรวดเร็ว ไมต่ิอ้งสง่เอกสารราย่ลิะเอย่่ดของผลิติิภััณฑ์ใ์น 
Microsoft Excel แบบเป็นปึกกนัอก่”

รายงานแบบที่่�คณุตอ้งการ
โมวร่�อธิ์บิาย่ประโย่ช้นข์องการจัดทำาราย่งานติา่งๆ ใน PLM ไดอ้ย่า่งงา่ย่ดาย่ “ประธิ์านฝ่่าย่ปฏิบิตัิกิารของเราช้อบราย่งานท่�ด ่แลิะผูอ้ำานวย่การฝ่่าย่สรา้งสรรค์
ของเรากช็้อบการเห็นภัาพัมากๆ ฉัันสามารถึดงึขอ้มลูิมาออกราย่งานใหป้ระธิ์านฝ่่าย่ปฏิบิตัิกิารดตูิามจำานวน SKU แลิะสว่นท่�เก่�ย่วขอ้ง ไมว่า่จะเพัย่่งเล็ิกนอ้ย่ 
ปานกลิาง หรอ่ทั �งหมด โดย่ฉัันสามารถึดงึขอ้มลูิติามรปูแบบสแ่ลิะขอ้เสนอผลิติิภัณัฑ์ข์องรปูแบบสนั่�นได ้แลิว้ฉัันกด็งึขอ้มลูิติามหมวดหมูไ่ดอ้ก่ดว้ย่ ผูอ้ำานวย่
การฝ่่าย่สรา้งสรรคช์้อบใหเ้ราดงึขอ้มลูิ CAD ทั �งหมดออกมาแลิะนำาเสนอผลิติิภัณัฑ์นั์�นกบัเธิ์อ แลิะเธิ์อสามารถึเสนอสนิคา้ท่�เธิ์อติอ้งการหรอ่ย่กเลิกิสนิคา้
จากท่�นั�นได ้ซึ่ึ�งทำาไดง้า่ย่แลิะรวดเร็วมาก การจัดการขอ้มลูิทั �งหมดทำาไดง้า่ย่จรงิๆ แลิะช้ว่ย่ใหค้ณุสรา้งราย่งานท่�สมบรูณแ์บบไดต้ิามท่�ทม่ผูบ้รหิารติอ้งการ”

ประห็ยดั์เว่ลิาแลิะเห็็นภัาพั
ปลิั�กอนิ Adobe Illustrator ช้ว่ย่ใหนั้กออกแบบสามารถึทำางานติอ่ติามท่�ตินเองสะดวกได ้“หนึ�งในคณุสมบัติทิ่�ดท่่�สดุของ Centric โดย่เฉัพัาะอย่า่งย่ิ�ง
สำาหรับทม่ออกแบบ คอ่เม่�อคณุอปัเดติภัาพั CAD ไหนก็ติามใน Illustrator ระบบจะอปัเดติภัาพันั�นใน Centric โดย่อตัิโนมตัิดิว้ย่ปลิั�กอนิ Adobe ติวัอย่า่ง
เช้น่ หากคณุกำาลิงัเปลิ่�ย่นความกวา้งของสาย่รัดของกระโปรง หรอ่คณุติอ้งการเพัิ�มขอเก่�ย่วลิงบนแถึบคาดคอแทนเนคไท คณุสามารถึอปัเดติสว่นท่�เพัิ�มน่�
ไดใ้น Illustrator แลิะคลิกิ “บนัทกึ” จากนั�นจงึสง่ขอ้มลูิไปย่งั Centric แลิะอปัเดติ CAD นั�นเช้น่กนั จงึช้ว่ย่ใหค้ณุประหย่ดัเวลิามากมาย่ไปกบัการทำางาน
เล็ิกนอ้ย่เหลิา่น่� ซึ่ึ�งเป็นงานท่�เพัิ�มขึ�นในระหวา่งวัน เช้น่ การบันทกึภัาพั CAD ลิงใน Illustrator แลิว้ดาวนโ์หลิดภัาพั แลิะอัปโหลิดลิงในราย่งานขอ้มลูิ
ผลิติิภัณัฑ์แ์ลิะ ERP คณุสมบตัินิ่�จงึช้ว่ย่ประหย่ดัเวลิาไดห้ลิาย่ช้ั�วโมงเลิย่ทเ่ดย่่ว”

ชุว่่ยให็ท้ี่กุคนกา้ว่ที่นังานเสู่มอ
โมวร่�กลิา่ววา่ “นอกจากการสรา้งสไติลิ ์ภัาพัสเก็ติช้ ์ภัาพัพัมิพัห์รอ่รปูแบบสข่องคณุ รวมถึงึจัดการดา้นการขาย่สนิคา้ของธิ์รุกจิแลิว้ PLM ย่ังช้ว่ย่ในดา้น
การติดิติามเวลิาจัดสง่สนิคา้ไดม้าก แลิะช้ว่ย่ใหแ้น่ใจวา่ทกุคนจะทำางานไดท้ันกำาหนดการของติวัเอง โดย่ Centric มค่ณุสมบตัิทิ่�ย่อดเย่่�ย่มอย่า่งหนึ�งคอ่ 
การสง่ขอ้ความหาสมาช้กิในทม่แลิะเติอ่นพัวกเขาเก่�ย่วกบัวนัครบกำาหนดท่�จะมาถึงึในแติล่ิะสปัดาหห์รอ่แติล่ิะเดอ่น รวมถึงึเป้าหมาย่ท่�สมาช้กิติอ้งการทำาให ้
สำาเร็จ คณุสมบตัินิ่�ทำาใหฉั้ันรูส้กึเหมอ่นเป็นผูจั้ดการท่�เขม้งวดนอ้ย่ลิง ซึ่ึ�งเป็นสิ�งท่�ด ่แลิะจากนั�น ฉัันกแ็คด่ผูลิลิพััธิ์ห์ลิงัใสผ่ลิติิภัณัฑ์ต์ิน้แบบลิงไป ไดรั้บการ
สง่ติวัอย่า่งท่�ติรงเวลิา แลิะไดรั้บเอกสารราย่ลิะเอย่่ดของผลิติิภัณัฑ์ห์รอ่ปฏิทินิการผลิติิท่�ผา่นการอนุมตัิ ิ

“ทม่งานของเราทั �งทม่เพัิ�งช้่�นช้ม Centric เน่�องจากเราเคย่มปั่ญ่หาดา้นการติดิติามบางอย่า่งในติารางขอ้มลูิหลิาย่ราย่การ ซึ่ึ�งมข่อ้มลูิท่�ไมต่ิรงกนัหรอ่มบ่างสว่น
ท่�ไมต่ิรงกบัความเป็นจรงิ การมแ่หลิง่ขอ้มลูิแหง่เดย่่วท่�เกบ็ขอ้มลูิจรงินั�นไดช้้ว่ย่ทม่ไดม้าก แลิะฉัันรูว้า่ทกุคนรูส้กึขอบคณุแลิะปลิ่�มมากกบัผลิติิภัณัฑ์ ์PLM น่�”
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แบรนดแ์ลิะช้่�อผลิติิภัณัฑ์อ์่�นๆ ทั �งหมดอาจเป็นเคร่�องหมาย่ทางการคา้ของเจา้ของราย่อ่�น 

FRANKIES BIKINIS, LLC. (www.frankiesbikinis.com)
ในป่ 2012 ฟ้รานเช้สกา้ ไอเย่ลิโลิ ผูก้อ่ติั �งบรษัิท ไดเ้ริ�มภัารกจิออกแบบบกินิ่�ท่�สมบรูณ์แบบ ซึ่ึ�งไดรั้บเสย่่งติอบรับมากขึ�นเม่�อเธิ์อเริ�มเผย่แพัร่ผลิงานออกแบบ 
ช้ดุว่าย่นำ�าบน Instagram หลิังจากสรา้งคอลิเลิกช้ันขึ�นมา 2 ช้ดุ ฟ้รานเช้สกา้ก็ไดเ้ป็นนักออกแบบอายุ่นอ้ย่ท่�สดุท่�เปิดติัวแบรนดท์่�งาน Miami Swim Week 
ในป่ 2014 โดย่มน่างแบบแลิะดาราช้่�อดงัหลิาย่ราย่ เช้น่ จจ่่�แลิะเบลิลิา่ ฮาดดิ, เฮลิย่่ ์บเ่บอร ์แลิะไคลิ่�แลิะเคนดลัิลิ ์เจนเนอร ์ติา่งเลิอ่กใสง่านออกแบบของเธิ์อ

Frankies Bikinis เป็นจดุหมาย่ออนไลินข์องผูช้้มทั�วโลิกท่�สนใจเส่�อผา้ช้าย่หาดแนวแฟ้ช้ั�น ซึ่ึ�งไดแ้รงบนัดาลิใจจากมาลิบิแูลิะผลิติิในลิอสแองเจลิสิ บกินิ่�แบรนดน์่�
มช่้ ่�อเสย่่งในเร่�องผา้คณุภัาพัสงู รปูทรงติามแฟ้ช้ั�น แลิะกางเกงท่�เห็นแกม้กน้ ซึ่ึ�งทกุคนใสแ่ลิว้ดดู ่นับติั �งแติก่อ่ติั �งบรษัิท ฟ้รานเช้สกา้ ไอเย่ลิโลิ ก็ไดพั้ัฒนาแบรนด์
ใหเ้ป็นแบรนดไ์ลิฟ์้สไติลิช์้าย่หาด แลิะขย่าย่ผลิติิภััณฑ์ใ์หค้รอบคลิมุไปถึงึเส่�อผา้สำาเร็จรปูแลิะความงาม โดย่คณุสามารถึพับงานออกแบบของ Frankies Bikinis 
ไดท้่�รา้นคา้ปลิก่ช้ั �นนำาทั�วประเทศ เช้น่ Revolve, Intermix, Free People, Kith แลิะ Browns แลิะพับผลิติิภัณัฑ์ข์อง Frankies Bikinis ท่�มใ่หเ้ลิอ่กมากมาย่ท่�สดุ
ไดท้่� frankiesbikinis.com.

เก่�ยว่กบั CENTRIC SOFTWARE (www.centricsoftware.com)
Centric Software® ซึ่ึ�งมส่ำานักงานใหญ่ท่่�ซึ่ลิิกิอน วัลิเลิย่ ์ใหบ้รกิารแนวคดิผลิติิภััณฑ์ไ์ปจนถึงึแพัลิติฟ้อรม์การเปลิ่�ย่นแปลิงเป็นดจิทิัลิสำาหรับแฟ้ช้ั�น การคา้ปลิก่ 
รองเทา้ สนิคา้ฟุ้่ มเฟ่้อย่ สนิคา้สำาหรับกจิกรรมกลิางแจง้ อปุกรณอ์เิล็ิกทรอนกิสเ์พั่�อผูบ้รโิภัคแลิะสนิคา้อปุโภัคบรโิภัค ซึ่ึ�งรวมถึงึเคร่�องสำาอางแลิะผลิติิภัณัฑ์ข์องใช้ ้
สว่นติัว อาหาร แลิะเคร่�องด่�ม Centric PLMTM แพัลิติฟ้อรม์การจัดการวงจรการผลิติิ (PLM) ท่�สำาคัญ่ของ Centric มอบฟั้งกช์้ั�นการวางแผนการคา้ระดับวสิาหกจิ 
การพััฒนาผลิติิภัณัฑ์ ์การจัดหาวสัด ุคณุภัาพั แลิะนวตัิกรรมการคำานวนสดัสว่นการลิงทนุท่�ใหผ้ลิติอบแทนติอ่ความเส่�ย่งดท่่�สดุสำาหรับผลิติิภัณัฑ์โ์ดย่เฉัพัาะสำาหรับ
อตุิสาหกรรมสนิคา้อปุโภัคบรโิภัคท่�หมุนเวย่่นเร็ว Centric Visual Innovation Platform (CVIP) มอบประสบการณ์งานระดับบรหิารแบบดจิทิัลิเสมอ่นจรงิเพั่�อ 
การทำางานรว่มกนัแลิะการทำาการติัดสนิใจ Centric Retail Planning เป็นโซึ่ลิชู้นัท่�อาศัย่การประมวลิผลิคลิาวดอ์ย่า่งเต็ิมท่�ซึ่ ึ�งเป็นนวัติกรรมท่�ไดรั้บการสนับสนุน
โดย่ Armonica Retail S.R.L. ท่�สง่มอบกระบวนการวางแผนการคา้ปลิก่แบบครบวงจรท่�ออกแบบมาเพั่�อเพัิ�มผลิการดำาเนนิงานของธิ์ุรกจิคา้ปลิก่ใหไ้ดส้งูสดุ  
Centric Software เป็นผูบ้กุเบกิการทำางานทางไกลิ โดย่มแ่อปพัลิเิคช้นับนมอ่ถึอ่ใหบ้รกิารเป็นราย่แรกสำาหรับการจัดการวงจรผลิติิภััณฑ์ ์ (PLM) แลิะเป็นท่�รูจั้ก 
อย่า่งกวา้งขวางในการเช้่�อมติอ่ระบบองคก์รอ่�นๆ หลิาย่องคก์ร เช้น่ ERP, DAM, PIM, e-com, การวางแผน แลิะอก่มากมาย่ รวมถึงึเคร่�องมอ่การทำางานสรา้งสรรคต์ิา่งๆ 
เช้น่ Adobe® Illustrator แลิะโฮสติข์องติวัเช้่�อมติอ่ CAD 3 มติิ ินวตัิกรรมของ Centric มพ่ัลิงัขบัเคลิ่�อนทางการติลิาด 100% โดย่มอ่ตัิราการนำาไปใช้ส้งูท่�สดุแลิะ 
ใช้เ้วลิารวดเร็วท่�สดุในการใหผ้ลิติอบแทนในอตุิสาหกรรม นวตัิกรรมทั �งหมดของ Centric ช้ว่ย่ลิดเวลิาในการทำาติลิาด สง่เสรมินวตัิกรรมผลิติิภัณัฑ์ ์แลิะลิดติน้ทนุ 
ติา่งๆ  

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นเจา้ของราย่ใหญ่ข่อง Centric Software แลิะเป็นผูน้ำาของโลิกในดา้นซึ่อฟ้ติแ์วรอ์อกแบบ 3 มติิ ิ
การทำารปูจำาลิองแบบ 3 มติิ ิแลิะโซึ่ลิชู้นั PLM  

Centric Software ไดรั้บรางวลัิอตุิสาหกรรมหลิาย่ราย่การ ซึ่ึ�งรวมถึงึการไดรั้บเสนอช้่�อจาก Red Herring ใหอ้ยู่ใ่นราย่การ Top 100 Global ในป่ 2013, 2015 แลิะ 
2016 นอกจากน่� Centric ย่งัไดรั้บรางวลัิย่อดเย่่�ย่มอก่หลิากหลิาย่ราย่การจาก Frost & Sullivan ในป่ 2012, 2016, 2018 แลิะ 2021 อก่ดว้ย่ 

http://www.centricsoftware.com
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.frankiesbikinis.com
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