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บริษัิัทค้า้ปลีกีแลีะสิ่ิ�งทอของเยอริมนีผีลีกัดันัี 
การิเสิ่ริมิสิ่ริา้งแนีวทางปฏิบิตัิทิี�ดัทีี�สิ่ดุั 
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เพั่�อขยายการิสิ่นัีบสิ่นุีนี PLM
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“นีอกจากจะทำาหนีา้ที�เป็นีผ้ช้่ว่ยฝ่่ายไอทขีองเริาในีการิดั้แลี 
PLM แลีว้ เริายงัไดัรั้ิบค้วามริ้ ้ปริะสิ่บการิณ ์แลีะค้วามเช่ี�ยวช่าญ
อนัีเป็นีปริะโยช่นีจ์าก Centric โดัยสิ่ิ�งเหลีา่นีี�มาจากลีก้ค้า้ PLM 
หลีายริอ้ยริายแลีะโค้ริงการิใช่ง้านี PLM หลีายริอ้ยโค้ริงการิ” 

Jyrina Volmer ผ้ป้ริะสิ่านีงานีดัา้นีไอทเีพั่�อการิพััฒนีาผลีติิภัณัฑ์์
แลีะผ้จั้ดัการิดัา้นีวศิวกริริมซอฟติแ์วริข์องค้ริอบค้รัิว Ernsting 
อธิ์บิายถึงึลีักษัณะทั�วไปของบทบาท Centric Application 
Management Services (CAMS) ที�มตีิ่อบริษัิัทของตินีว่า 
“เริาไดัต้ิัดัสิ่นิีใจในีเช่งิกลียทุธิ์เ์พั่�อใช่ ้CAMS ในีการิสิ่นัีบสิ่นุีนี
ดัา้นีไอททีี�เกี�ยวขอ้งกบั PLM เริาสิ่ามาริถึสิ่ริา้งค้วามเช่ี�ยวช่าญ
ภัายในีแผนีกวศิวกริริมซอฟติแ์วริไ์ดั ้แติอ่าจติอ้งใช่เ้วลีา ดังันัี�นี
บริกิาริที� Centric CAMS สิ่นัีบสิ่นุีนีใหก้บัเริาในีขณะนีี�จงึเป็นีสิ่ิ�ง
ที�สิ่ำาค้ญัมาก”

ค้ริอบค้รัิว Ernsting มรีิะบบจัดัการิขอ้มล้ีผลีติิภััณฑ์ท์ี�พััฒนีา
ขึ�นีเองภัายในีแลีะทำางานีไดัเ้ป็นีอยา่งดัตีิลีอดัริะยะเวลีาหลีายปี 
แติบ่างแผนีกกไ็มไ่ดัเ้ช่่�อมติอ่เขา้กบัริะบบดัจิทิลัีดังักลีา่ว ในีปัจจบุนัี 
ขั �นีติอนีการิทำางานีทั �งหมดัในีการิพััฒนีาผลีติิภัณัฑ์เ์ช่่�อมติอ่ถึงึกนัี 
ติั �งแติก่าริออกแบบ การิพััฒนีาผลีติิภััณฑ์ ์ไปจนีถึงึการิจัดัการิ
ปริะเภัทผลีติิภััณฑ์ ์การิปริะกันีค้ณุภัาพั แลีะการิจัดัซ่�อจัดัจา้ง 
กริะบวนีการิทำางานีที�ค้ลีอ่งติวันีี�เกดิัขึ�นีสิ่ำาเร็ิจไดัอ้ยา่งไริ 

การื่เลือ่กโซลืชู่นั PLM
บริษัิัทกอ่ติั �งขึ�นีในีปี 1967 โดัย Kurt Ernsting ที�เมอ่ง Coesfeld-Lette ปริะเทศเยอริมนี ีซึ�งยงัค้งเป็นีที�ติั �งของ
สิ่ำานัีกงานีใหญจ่วบจนีทกุวนัีนีี� บริษัิัทแหง่นีี�เติบิโติขึ�นีจนีกลีายเป็นีหนีึ�งในีผ้ใ้หบ้ริกิาริหลีากหลีายช่อ่งทางการิขาย
สิ่นิีค้า้ที�ใหญท่ี�สิ่ดุัในีภัาค้การิค้า้ปลีกีสิ่ิ�งทอของเยอริมนี ีโดัยเป็นีผ้จ้ำาหน่ีายเสิ่่�อผา้ ช่ดุัช่ั �นีในี เค้ริ่�องแติง่กาย แลีะ
ผลีติิภัณัฑ์เ์กี�ยวกบับา้นีแลีะไลีฟ์สิ่ไติลีส์ิ่ำาหรัิบทกุค้นีในีค้ริอบค้รัิว แลีะมผีลีติิภัณัฑ์ท์ี�แบง่ออกเป็นี 7 แบรินีดั ์ซึ�งมี
ในีริาค้าที�จับติอ้งไดัแ้ลีะวางจำาหน่ีายในีริา้นีค้า้กวา่ 1,900 แหง่ทั�วเยอริมนีแีลีะออสิ่เติริยี ริวมทั �งในีริา้นีค้า้ออนีไลีนี์

ริะบบจัดัการิขอ้มล้ีผลีติิภัณัฑ์ภ์ัายในีองค้ก์ริ (PDM) แบบเดัมินัี�นีไมไ่ดัร้ิองรัิบกริะบวนีการิพััฒนีาผลีติิภัณัฑ์ใ์นีทกุดัา้นี 
เนี่�องจากการิออกแบบ การิออกแบบทางเทค้นีคิ้ แลีะการิปริะกนัีค้ณุภัาพัเป็นีขั �นีติอนีที�ทำางานีโดัยอาศยัเค้ริ่�องมอ่
อ่�นีๆ แลีะการิพััฒนีาขนีาดัผลีติิภัณัฑ์ใ์หเ้หมาะสิ่มกท็ำางานีอย้บ่นีไฟลีเ์ซริิฟ์เวอริแ์ยกติา่งหาก ขอ้มล้ีผลีติิภัณัฑ์จ์งึอย้่
กริะจัดักริะจาย เม่�อมคี้อลีเลีกช่นัีเพัิ�มขึ�นีมากมาย ค้ริอบค้รัิว Ernsting จงึมองหาริะบบใหม ่ที�จะทำาใหข้ั �นีติอนีการิ
ทำางานีทั �งหมดัโปริง่ใสิ่มากขึ�นีแลีะค้ริอบค้ลีมุทกุแผนีก ซึ�งริวมถึงึซพััพัลีายเออริด์ัว้ย Volmer กลีา่ววา่ “เริาจำาเป็นี
ติอ้งมแีนีวทางใหมส่ิ่ำาหรัิบกริะบวนีการิทำางานีทั �งหมดั ติั �งแติก่าริพััฒนีาผลีติิภัณัฑ์ ์การิจัดัการิปริะเภัทผลีติิภัณัฑ์ ์
ไปจนีถึงึการิออกแบบทางเทค้นีคิ้แลีะการิจัดัซ่�อจัดัจา้ง” สิ่ิ�งทา้ทายที�เริาเผช่ญิค้อ่การิบร้ิณาการิ Centric PLM 
เขา้กบัภัม้ทิศันีท์างไอททีี�มอีย้ ่ริวมทั �งริะบบ PDM ที�พััฒนีาขึ�นีภัายในีองค้ก์ริ

ค้ริอบค้รัิว Ernsting เลีอ่กใช่ ้Centric ในีปี 2017 เพั่�อช่ว่ยสิ่นัีบสิ่นุีนีการิเติบิโติที�ริวดัเร็ิวของธิ์รุิกจิ ปรัิบปริงุการิ
ทำางานีริว่มกนัีริะหวา่งผ้ท้ี�มสีิ่ว่นีเกี�ยวขอ้งทั �งหมดั ทำาใหก้ริะบวนีการิดัา้นีค้ณุภัาพัสิ่ั �นี กริะช่บั แลีะริวดัเร็ิว ติลีอดัจนี
ขจัดัขอ้มล้ีที�ซำ�าซอ้นีเพั่�อทำาใหม้เีวลีามุง่เนีน้ีไปที�การิออกแบบแลีะพััฒนีาค้อลีเลีกช่นัี
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ความท้า้ท้าย

+ �กริะบวนีการิทำางานีที�ไมไ่ดัรั้ิบการิปรัิบให ้
เหมาะสิ่ม

+ �ขาดัผ้เ้ช่ี�ยวช่าญดัา้นี PLM เช่งิเทค้นีคิ้ 
ภัายในีองค้ก์ริ

+ �ริะบบเกา่เป็นีริะบบจัดัการิขอ้มล้ีผลีติิภัณัฑ์์
ภัายในีองค้ก์ริ

+ �จำาเป็นีติอ้งใช่ ้C8 ริว่มกบัภัม้ทิศันีท์างไอท ี
ที�มอีย้ ่

CAMS ผูู้ช้่ว่ยเพิ่่�มปรื่ะสำท่้ธิภ่าพิ่ใน
กรื่ะบวนการื่ท้ำางานท้ ั�งภายในแลืะ
ภายนอก
หลีงัจากปริะสิ่บค้วามสิ่ำาเร็ิจในีการินีำา Centric PLM 
มาใช่ง้านีในีปี 2017 แลีว้ ค้ริอบค้รัิว Ernsting ไดั ้
ติัดัสิ่นิีใจเพัิ�มค้วามริ่วมมอ่กับ Centric Software 
ไปอกีขั �นี เนี่�องจาก Ernsting ไมต่ิอ้งการิสิ่ริา้งทมี
สิ่นัีบสิ่นุีนีภัายในีดัา้นีเทค้นีิค้ PLM จงึติัดัสิ่นิีใจ
สิ่มัค้ริใช่ ้Centric Application Management 
Services (CAMS) ซึ�งเป็นีบริกิาริที�มโีค้ริงสิ่ริา้ง
แนีวทางการิทำางานีแลีะมกีาริปรัิบใหเ้ขา้กบัค้วาม
ติอ้งการิเฉพัาะของแติล่ีะบริษัิัท นีอกจากนีี� CAMS ยงัมผี้ ้
เช่ี�ยวช่าญที�ค้อยใหค้้ำาปริกึษัาแลีะช่ว่ยกำาหนีดัค้า่ Centric PLM ริวมทั �งดัำาเนีนิี
งานีติามแนีวทางปฏิบิตัิทิี�ดัทีี�สิ่ดุัในีอตุิสิ่าหกริริม แลีะติามวธิิ์กีาริทำางานีเฉพัาะหริอ่ค้วามติอ้งการิ
พัเิศษัอ่�นีๆ ที�มใีนีธิ์รุิกจิ โดัยเฉพัาะอยา่งยิ�งติามการิเปลีี�ยนีแปลีงที�เกดิัขึ�นีกบั Ernsting (แลีะกริะบวนีการิทำางานี
หริอ่พัันีธิ์มติิริของ Ernsting) เม่�อเวลีาผา่นีไป

ค้ริอบค้รัิว Ernsting จัดัปริะช่มุทกุสิ่ปัดัาหเ์พั่�อดัแ้ลีใหโ้ค้ริงการินีี�ดัำาเนีนิีไปติามที�กำาหนีดั Volmer ติั �งขอ้สิ่งัเกติ
วา่ “ปีที�แลีว้เริาจัดัเวริิก์ช่็อปการิเพัิ�มปริะสิ่ทิธิ์ภิัาพั ซึ�งมกีาริริวบริวมจุดัที�เป็นีปัญหาหลีักทั �งหมดัในีกริะบวนีการิ
ทำางานี จากนัี�นี เริาไดัว้เิค้ริาะหแ์ลีะติริวจสิ่อบกบัทมี Centric CAMS เพั่�อหาแนีวทางแกไ้ข” โดัยยงัค้งจัดัปริะช่มุ
ริายสิ่ปัดัาหต์ิอ่ไปเพั่�อขบัเค้ลี่�อนีในีเช่งิกลียทุธิ์ ์เธิ์อกลีา่วติอ่วา่ “ปีนีี�เริาจัดัใหม้กีารินัีดัหมายใหค้้ำาปริกึษัาเป็นีริาย
สิ่ปัดัาห ์เพั่�อถึามทกุค้ำาถึามที�ไดัรั้ิบมาจากแผนีกติา่งๆ ถึา้มปัีญหาหริอ่เริาติอ้งการิแนีวทางใหม ่เริาก็จะหาริอ่กนัี 
เริาติริวจดัร้ิายการิขอค้วามช่ว่ยเหลีอ่ทั �งหมดั แลีะพั้ดัค้ยุเกี�ยวกับค้วามค้บ่หนีา้ในีการิดัำาเนีนิีงานี ขั �นีติอนีติอ่ไป 
ฯลีฯ เพั่�อแกไ้ขสิ่ถึานีการิณแ์ลีะปัญหาอยา่งมปีริะสิ่ทิธิ์ผิลีกอ่นีที�จะบานีปลีาย เริาไดัรั้ิบโซลีช้่นัีสิ่ำาหรัิบฟังกช์่นัีการิ
ทำางานีที�พัริอ้มใช่ง้านีทนัีท ีนัี�นีเป็นีเหติผุลีที�สิ่ำาค้ญัมากที�เริามนัีีดัรัิบค้ำาปริกึษัาทกุสิ่ปัดัาห”์ 

ทมี CAMS มคี้วามเช่ี�ยวช่าญแลีะค้วามคุ้น้ีเค้ยกบักริะบวนีการิทางธิ์รุิกจิของค้ริอบค้รัิว Ernsting จงึมักถึก้ขอให ้
ค้ลีี�ค้ลีายขอ้สิ่งสิ่ยัทางธิ์รุิกจิหริอ่การิดัำาเนีนิีงานีที�เกี�ยวขอ้งกับ PLM แลีะเนี่�องจากบริกิาริที�ปรัิบใหเ้ขา้กับค้วาม
ติอ้งการิของบริษัิัทในีริะดับัสิ่ง้แลีะพัริอ้มใหค้้วามช่ว่ยเหลีอ่นีี� ค้ริอบค้รัิว Ernsting จงึริ้ส้ิ่กึวางใจไดั ้
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สำำาห้รื่บัภายในองคก์รื่ เรื่าม่ง่เนน้ท้่�กรื่ะบวนการื่ท้างธิร่ื่กจ่แลืะ 
การื่ให้ค้ำาปรื่กึษา อก่ท้ ั�งยงัสำนบัสำนน่ดูา้นเท้คนค่เพิ่่�มเต็ม่ 

โดูยใช่บ้รื่ก่ารื่ CENTRIC CAMS SUPPORT 

โวลืเมอรื่ก์ลืา่ว



มเ่วลืาม่ง่เนน้ไปท้่�ธิร่ื่กจ่
ทมี CAMS ทำาใหข้ั �นีติอนีการิทำางานีของ Ernsting มปีริะสิ่ทิธิ์ภิัาพัเต็ิมที� สิ่ง่ผลีใหส้ิ่ามาริถึมุง่เนีน้ีค้วามสิ่นีใจไป
ที�งานีไดัด้ัขี ึ�นีเนี่�องจากไมต่ิอ้งค้อยแกปั้ญหาดัา้นีเทค้โนีโลียี

การิมทีมี CAMS ของ Centric ค้อยช่ว่ยเหลีอ่นัี�นีทำาใหก้าริดัำาเนีนิีงานีปริะจำาวนัีดัา้นี PLM เป็นีไปไดัอ้ยา่งริาบริ่�นี 
ในีเริ่�องปฏิสิิ่ัมพัันีธิ์ร์ิะหวา่งเธิ์อกับทมี CAMS นัี�นี Volmer กลีา่ววา่ “มันีเป็นีวธิิ์กีาริทำางานีที�มโีค้ริงสิ่ริา้งดัมีาก 
เริาริ้ส้ิ่กึไดัรั้ิบการิสิ่นัีบสิ่นุีนีมากมายจากทมีงานี CAMS ของ Centric ทกุค้รัิ �งที�เริามปัีญหา เริาจะไดัรั้ิบค้ำาติอบในี
ทนัีท ีเริาไดัรั้ิบการิสิ่นัีบสิ่นุีนีทกุค้รัิ �งที�เริาติอ้งการิ ฉันีค้ดิัวา่นีี�ค้อ่ปริะโยช่นีท์ี�ย ิ�งใหญท่ี�สิ่ดุั!” 

ทมี CAMS ค้อยแนีะนีำาผ้ใ้ช่ใ้หท้ริาบถึงึวธิิ์ทีำางานีในีริะบบ Centric PLM ไดัอ้ยา่งมปีริะสิ่ทิธิ์ภิัาพัสิ่ง้สิ่ดุั 
เพั่�อใหท้กุอยา่งดัำาเนีนิีการิไดัอ้ยา่งค้ลีอ่งติวัมากที�สิ่ดุั นีอกเหนีอ่จากการิแกไ้ขปัญหา

ที�หน่ีวยธิ์รุิกจิแจง้เป็นีริายวนัีแลีะการิปรัิบปริงุค้ณุภัาพัผลีติิภัณัฑ์ผ์า่นี
การิเขา้ใช่ง้านีค้ณุสิ่มบตัิใิหมแ่ลีว้ ปัจจบุนัีนีี� Ernsting 
ยังดัำาเนีนิีงานีไดัด้ัขี ึ�นี ทั �งในีดัา้นีการิวางแผนี การิวาง
กำาหนีดัการิทำางานี แลีะค้วามสิ่ามาริถึในีการิทดัสิ่อบ
ริะบบลีว่งหนีา้เพั่�อติริวจสิ่อบใหแ้น่ีใจวา่จะทำางานีไดัด้ัี
เม่�อนีำามาใช่ง้านี ทมีงานีจะติดิัติั �งริะบบในีติอนีเย็นีหริอ่
วนัีหยดุัสิ่ดุัสิ่ปัดัาห ์(หากเป็นีไปไดั)้ วธิิ์นีีี�ช่ว่ยป้องกนัีการิ
หยุดัทำางานีของริะบบแลีะการิหยุดัช่ะงักของโค้ริงการิ
พััฒนีาผลีติิภััณฑ์ ์ทำาใหไ้ม่สิ่ง่ผลีกริะทบติ่อกำาหนีดัการิ
วางสิ่นิีค้า้สิ่้ต่ิลีาดั 

ผู้ลืลืพัิ่ธิ์

+ �กริะบวนีการิทำางานีที�เหมาะสิ่มที�สิ่ดุั
+ �สิ่นัีบสิ่นุีนีริะบบ Centric PLM ดัว้ย
แนีวทางปฏิบิตัิทิี�ดัทีี�สิ่ดุั 

+ �ทำาใหม้เีวลีามุง่เนีน้ีไปที�ธิ์รุิกจิแลีะ 
การิพััฒนีาผลีติิภัณัฑ์์

+ �เช่่�อมติอ่ PLM กบัโปริแกริมแลีะ
แพัลีติฟอริม์อ่�นีๆ ไดัร้ิาบริ่�นี 
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พิ่นัธิมต่็รื่ท้่�แท้จ้รื่ง่เพิ่่�อกา้วสำูอ่นาคต็รื่ว่มกนั
โซลีช้่นัีนีี�เป็นีที�ยอมรัิบสิ่ง้จากผ้ใ้ช่ ้นีี�ค้อ่ผลีผลีลีพััธิ์จ์ากการิติดััสิ่นิีใจของค้ริอบค้รัิว Ernsting ในีการิใช่บ้ริกิาริทมี 
CAMS ของ Centric ภัายใติก้าริดัแ้ลีริะบบ PLM ของทมี CAMS ทมีงานีติา่งๆ ของค้ริอบค้รัิว Ernsting จงึมเีวลีา
มากขึ�นีในีการิมุง่ค้วามสิ่นีใจไปที�การิติอบสิ่นีองค้วามติอ้งการิของติลีาดัใหด้ัยี ิ�งขึ�นี

ค้ณุค้า่ที�แทจ้ริงิของ CAMS ค้อ่ค้วามเช่ี�ยวช่าญแลีะปริะสิ่บการิณ์จากภัายนีอกที� Centric ม ีเนี่�องจากมคี้วามริ้ ้
เกี�ยวกบัซอฟติแ์วริข์องตินีโดัยเฉพัาะ อกีทั �งยงัไดัด้ัำาเนีนิีการิติดิัติั �ง กำาหนีดัค้า่ แลีะดัแ้ลีริะบบใหก้บับริษัิัทมากมาย
ที�ผลีติิแลีะมปีริะเภัทผลีติิภัณัฑ์ท์ี�ค้ลีา้ยค้ลีงึกนัีแติม่คี้วามแติกติา่งกนัี จงึกลีา่วไดัว้า่ Centric มขีอ้ไดัเ้ปริยีบที�ทริาบ
แนีวทางปฏิบิตัิทิี�ดัทีี�สิ่ดุัสิ่ำาหรัิบสิ่ถึานีการิณ์ติา่งๆ มากมาย แลีะการิเป็นีพัันีธิ์มติิริริะหวา่ง Centric แลีะค้ริอบค้รัิว 
Ernsting ถึอ่เป็นีค้วามริ่วมมอ่ที�จะสิ่ริา้งปริะโยช่นี์ติ่อทั �งสิ่องบริษัิัทในีอกีหลีายปีขา้งหนีา้ Volmer กลี่าวว่า 
“เริานัีบ Centric CAMS เป็นีสิ่ว่นีหนีึ�งในีทมีงานีของเริา”



เก่�ยวกบัครื่อบครื่วั ERNSTING (WWW.ERNSTINGS-FAMILY.DE)
ค้ริอบค้รัิว ERNSTING ที�มสีิ่าขาปริะมาณ 1,800 แหง่ปริะสิ่บค้วามสิ่ำาเร็ิจกบัการิมชี่่�อเสิ่ยีงบนีโลีกออนีไลีนีแ์ลีะดัว้ยจำานีวนี
พันัีกงานีกวา่ 12,000 ค้นี ทำาใหเ้ริาเป็นีหนีึ�งในีผ้ใ้หบ้ริกิาริที�มกีาริติลีาดัหลีายช่อ่งทางที�ใหญท่ี�สิ่ดุัในีวงการิการิค้า้ปลีกีสิ่ิ�งทอ 
ของเยอริมันี บริษัิัทติั �งอย้่ในีเค้อสิ่เ์ฟลีดั ์แลีะกอ่ติั �งขึ�นีในีปี 1968 โดัย Kurt Ernsting แลีะใหบ้ริกิาริผลีติิภััณฑ์เ์สิ่่�อผา้ 
ผา้ลีนิีนิี เค้ริ่�องปริะดับั ผลีติิภัณัฑ์ต์ิกแติง่บา้นีแลีะไลีฟ์สิ่ไติลีส์ิ่ำาหรัิบทั �งค้ริอบค้รัิว

เก่�ยวกบั CENTRIC SOFTWAREE (WWW.CENTRICSOFTWARE.COM)
Centric Software® ซึ�งมสีิ่ำานัีกงานีใหญท่ี�ซลิีกิอนี วลัีเลีย ์ใหบ้ริกิาริแนีวค้ดิัผลีติิภัณัฑ์ไ์ปจนีถึงึแพัลีติฟอริม์การิเปลีี�ยนีแปลีง
เป็นีดัจิทิลัีสิ่ำาหรัิบแฟช่ั�นี การิค้า้ปลีกี ริองเทา้ สิ่นิีค้า้ฟุ่ มเฟ่อย สิ่นิีค้า้สิ่ำาหรัิบกจิกริริมกลีางแจง้ อปุกริณอ์เิล็ีกทริอนีกิสิ่เ์พั่�อผ้ ้
บริโิภัค้แลีะสิ่นิีค้า้อปุโภัค้บริโิภัค้ ซึ�งริวมถึงึเค้ริ่�องสิ่ำาอางแลีะผลีติิภัณัฑ์ข์องใช่ส้ิ่ว่นีติวั อาหาริ แลีะเค้ริ่�องดั่�ม Centric PLMTM 
แพัลีติฟอริม์การิจัดัการิวงจริการิผลีติิ (PLM) ที�สิ่ำาค้ญัของ Centric มอบฟังกช์่ั�นีการิวางแผนีการิค้า้ริะดับัวสิิ่าหกจิ การิพััฒนีา
ผลีติิภัณัฑ์ ์การิจัดัหาวสัิ่ดั ุค้ณุภัาพั แลีะนีวตัิกริริมการิค้ำานีวนีสิ่ดััสิ่ว่นีการิลีงทนุีที�ใหผ้ลีติอบแทนีติอ่ค้วามเสิ่ี�ยงดัทีี�สิ่ดุัสิ่ำาหรัิบ
ผลีติิภัณัฑ์โ์ดัยเฉพัาะสิ่ำาหรัิบอตุิสิ่าหกริริมสิ่นิีค้า้อปุโภัค้บริโิภัค้ที�หมนุีเวยีนีเร็ิว Centric Visual Innovation Platform (CVIP) 
มอบปริะสิ่บการิณ์งานีริะดัับบริหิาริแบบดัจิทิัลีเสิ่มอ่นีจริงิเพั่�อการิทำางานีริ่วมกันีแลีะการิทำาการิติัดัสิ่นิีใจ Centric Retail 
Planning เป็นีโซลีช้่นัีที�อาศัยการิปริะมวลีผลีค้ลีาวดัอ์ย่างเต็ิมที�ซ ึ�งเป็นีนีวัติกริริมที�ไดัรั้ิบการิสิ่นัีบสิ่นุีนีโดัย Armonica 
Retail S.R.L. ที�สิ่ง่มอบกริะบวนีการิวางแผนีการิค้า้ปลีกีแบบค้ริบวงจริที�ออกแบบมาเพั่�อเพัิ�มผลีการิดัำาเนีนิีงานีของธิ์รุิกจิ 
ค้า้ปลีกีใหไ้ดัส้ิ่ง้สิ่ดุั Centric Software เป็นีผ้บ้กุเบกิการิทำางานีทางไกลี โดัยมแีอปบนีมอ่ถึอ่ใหบ้ริกิาริเป็นีแอปแริกสิ่ำาหรัิบ
การิจัดัการิวงจริการิผลีติิ (PLM) แลีะเป็นีที�ริ้จั้กอยา่งกวา้งขวางในีการิเช่่�อมติอ่ริะบบองค้ก์ริอ่�นีๆ หลีายองค้ก์ริ เช่น่ี ERP, DAM, 
PIM, e-com, การิวางแผนี แลีะอกีมากมาย ริวมถึงึเค้ริ่�องมอ่การิทำางานีสิ่ริา้งสิ่ริริค้ต์ิา่งๆ เช่น่ี Adobe® Illustrator แลีะโฮสิ่ติ์
ของติวัเช่่�อมติอ่ CAD 3 มติิ ินีวตัิกริริมของ Centric มพีัลีงัขบัเค้ลี่�อนีทางการิติลีาดั 100% โดัยมอีตัิริาการินีำาไปใช่ส้ิ่ง้ที�สิ่ดุั
แลีะใช่เ้วลีาริวดัเร็ิวที�สิ่ดุัในีการิใหผ้ลีติอบแทนีในีอตุิสิ่าหกริริม นีวตัิกริริมทั �งหมดัของ Centric ช่ว่ยลีดัเวลีาในีการิทำาติลีาดั 
สิ่ง่เสิ่ริมินีวตัิกริริมผลีติิภัณัฑ์ ์แลีะลีดัติน้ีทนุีติา่งๆ

Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) เป็นีเจา้ของริายใหญข่อง Centric Software แลีะเป็นีผ้น้ีำา
ของโลีกในีดัา้นีซอฟติแ์วริอ์อกแบบ 3 มติิ ิการิทำาริป้จำาลีองแบบ 3 มติิ ิแลีะโซลีช้่นัี PLM 

Centric Software ไดัรั้ิบริางวลัีอตุิสิ่าหกริริมหลีายริายการิ ซึ�งริวมถึงึการิไดัรั้ิบเสิ่นีอช่่�อจาก Red Herring ใหอ้ย้ใ่นีริายการิ 
Top 100 Global ในีปี 2013, 2015 แลีะ 2016 นีอกจากนีี� Centric ยงัไดัรั้ิบริางวลัียอดัเยี�ยมอกีหลีากหลีายริายการิจาก 
Frost & Sullivan ในีปี 2012, 2016, 2018 แลีะ 2021 อกีดัว้ย

© 2022 Centric Software Inc. สิ่งวนีลีขิสิ่ทิธิ์ิ� Centric Software ค้อ่เค้ริ่�องหมายทางการิค้า้ที�จดัทะเบยีนีของบริษัิัท Centric Software
แบรินีดัแ์ลีะช่่�อผลีติิภัณัฑ์อ์่�นีๆ ทั �งหมดัอาจเป็นีเค้ริ่�องหมายทางการิค้า้ของเจา้ของริายอ่�นี

www.centricsoftware.com
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