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İş Akışı Tabanlı Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Ürün Geliştirme Sürecinizi Daha Etkin Hale Edin

PolyOrganize bilgi sistemini kullanarak:
modeller ve maliyetleri ile ilgili alternatifleri hızlı bir şekilde değerlendirebilir,
değişiklikleri takip edip, en güncel durumdan haberdar olabilir,
termin sürelerini takip edip, hareket planları oluşturabilir,
modellerde herhangi bir kritere göre arama yapıp kritik bilgilere ulaşabilir,
grafik arayüzü ile sistem çapında raporlar tasarlayıp sunabilir,
dünyanın herhangi bir yerindeki ticari ortaklarınız ile en son bilgileri kolaylıkla
paylaşabilir,
CAD, MRP, ve ERP sisteminiz ile kolayca entegre edebilir,
siparişleri, numuneleri ve malzemeleri takip ederek numune süreçlerinizi etkin bir
şekilde yönetebilirsiniz.

PolyOrganize’ı seçerek anında ve somut performans artışı
sağlayabilirsiniz.
ürün geliştirme süreçlerini kısaltın
numune üretim maliyetlerinizi azaltın
gereksiz görevleri azaltın
tekrarlanan üretimleri azaltın
iletişimi geliştirin
ürün özelliklerinde etkinlik ve tutarlılık sağlayın
firma içi bilgi akışını daha etkin hale getirin
tedarik zinciri yönetimini geliştirin

PDM - PLM

PolyOrganize moda ve hazır giyim endüstrisi için geliştirilmiş, iş akış tabanlı bir
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) sistemidir. Modellerinizin iş akışına göre
yapısal ve esnek olarak organize edilmesini sağlar.
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İş Akışı Tabanlı
PolyOrganize iş akışı tabanlı bir programdır. Sistem
sayesinde ürün geliştirme süreci boyunca
tamamlanmamış bilgiler ve sürekli değişen özellikler
kolaylıkla yönetilebilir. PolyOrganize, tasarım sürecini
kısıtlamadan üretim sürecini yapılandırmaya yardımcı
olur. Entegre iş akışı modülü, kolleksiyon geliştirme
sürecini her kullanıcı için açıkça tanımlanmış görevlere
dönüştürür ve bu görevlerin zamanında
tamamlanmasını sağlayacak araçları sağlar.

Kullanıma Hazır Uygulama
PolyOrganize özellikle giyim sektörü için tasarlanmış,
minimum kurulum ve hazırlık zamanı gerektiren,
kullanıma hazır bir PLM çözümüdür. Uyarlaması
uzmanlık gerektirmez ve veri tabanı yönetiminin
ekstra maliyetleri yoktur. Kolay, görsel ve kullanıcı
dostu arayüzü, öğrenim süresini minimuma indirir.

Entegrasyon
PolyOrganize, sistemdeki tüm alanları kapsayan genel
amaçlı bir veri alış-verişi mekanizması sunmasının
yanı sıra, ODBC ve SQL standartlarını kullanarak her
türlü uygulama ile dinamik olarak entegrasyon
sağlayabilir.

Opsiyonel Modüller
Ürün yaşam döngüsü, tasarım aşaması ve özelliklerin
geliştirilmesiyle başlar, numune üretimi, revizyonlar ve
onaylama işlemleri ile gelişir ve nihai ürün
ö z e l l i k l e r i n i n t a n ı m l a n m a s ı y l a s o n u ç l a n ı r.
PolyOrganize müşteri siparişinden ürün teslimi ve
faturalamaya kadar olan tüm ürün yaşam döngüsü
kapsamındaki faaliyetleri de opsiyonel yazılım
modülleri ile kapsar. İlave modüller, işletmelerde
sipariş, üretim ve envanter takibi için çözümler
sunabildiği gibi, bazı organizasyonlarda mini-üretim
departmanı olarak çalışabilen numune üretim
bölümünün de yönetimini sağlayabilir.

Evren Mah. Koçman Cad. No:54 • Ziyal Plaza A Blok Kat:B1/3 • 34212 • Güneşli - İstanbul • Tel: +90 212 515 88 66 • Fax: +90 212 515 21 51
www.polytropon.com

