
Τα μηχανήματα που
χρησιμοποιούνται σε μία
βιομηχανία είναι τόσο σημαντικά
για την επιτυχία της που έχουν
ονομαστεί η “καρδιά της
παραγωγικής διαδικασίας”.
Εξαιτίας του ότι οι εταιρείες δεν
μπορούν να επιτύχουν χωρίς
γρήγορα, αξιόπιστα και σύγχρονα

μηχανήματα για την παραγωγή των
προϊόντων τους, έχουν
υπερβολικές απαιτήσεις από τους
προμηθευτές ή τους κατασκευαστές
των μηχανημάτων τους.

Εάν κατασκευάζετε βιομηχανικά
μηχανήματα, γνωρίζετε αυτές τις
υπερβολικές απαιτήσεις: σχεδόν

ανέφικτα χρονοδιαγράμματα
παράδοσης, απαιτήσεις για
μεγαλύτερη ποιότητα και
χαμηλότερη τιμή για να
αναφέρουμε μερικές.

Προσπαθώντας να ικανοποιήσετε
τους πελάτες σας, αντιμετωπίζετε
και τις δικές σας προκλήσεις.
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Σε πολλές περιπτώσεις
αντιμετωπίζετε μεγάλο
ανταγωνισμό, που σας οδηγεί να
μειώσετε τις τιμές και να
προσθέσετε αξία. Πιθανόν σήμερα
να έχετε προμηθευτές από
ολόκληρο τον κόσμο, κάτι που
βοηθάει στη μείωση του κόστους
αλλά προσθέτει νέες δυσκολίες.
Και επιπλέον της προσπάθειάς σας
να τις αντιμετωπίσετε, πρέπει να
προσαρμόζεστε στις νέες συνθήκες
που δημιουργούνται στην αγορά
που απευθύνεστε με έγκαιρες και
ελκυστικές προτάσεις και
προσφορές.

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΑΣ ΒΟΗΘΑΕΙ
ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΙΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η ψηφιακή ανάπτυξη ενός
μηχανήματος επιταχύνει την
εμφάνιση ενός νέου προϊόντος
στην αγορά, προωθώντας
ταυτόχρονα την καινοτομία και
διατηρώντας την ευελιξία και την
ταχύτητα στο να αντιδρά ο
κατασκευαστής στις νέες
απαιτήσεις. Δουλεύοντας ψηφιακά
σε ένα οργανωμένο περιβάλλον
ανάπτυξης προϊόντος, η ομάδα των
σχεδιαστών έχει τη δυνατότητα να
αναπτύσσει ένα συνεχώς
ενημερωμένο ψηφιακό προϊόν.
Αυτός ο τρόπος μειώνει κατά
μεγάλο ποσοστό το κόστος
ανάπτυξης και εξαλείφει
δραστηριότητες που δεν
προσθέτουν αξία στο προϊόν. Και
κυρίως, δίνει τη δυνατότητα της
συνεχούς καινοτομίας με
αποτέλεσμα προϊόντα και
υπηρεσίες που σας διαφοροποιούν
από τους ανταγωνιστές σας.

H Siemens PLM Software και τα
ήδη δοκιμασμένα προϊόντα της και
εργαλεία, προσφέρουν στους
κατασκευαστές μηχανημάτων όλα
όσα χρειάζονται για να
διαχειριστούν, να

αυτοματοποιήσουν και να
βελτιστοποιήσουν την ανάπτυξη των
προϊόντων τους. 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΥ, ΠΩΣ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ

Η ψηφιακή δημιουργία προϊόντος
δεν είναι μία διαδικασία που
ξεκινά με την τρισδιάστατη
σχεδίαση μίας νέας μηχανής.
Περικλείει ολόκληρη την γκάμα
των δραστηριοτήτων ανάπτυξης,

όπως τον επιχειρησιακό
προγραμματισμό. Παρέχοντας την
πληροφορία σε όσους την
χρειάζονται σε μορφή που
καταλαβαίνει κάθε ξεχωριστός
χρήστης, η ψηφιακή ανάπτυξη
προϊόντος βελτιστοποιεί την λήψη
αποφάσεων. 

Για παράδειγμα, με τη χρήση του
Teamcenter, του λογισμικού PLM
(Product Lifecycle Management)
της Siemens, οι ανώτεροι
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