Zorluklar
Şirketler yeni fikirleri, yenilikleri ve değişiklikleri üretime daha hızlı getirmek istiyor. Mevcut entelektüel
bilgiden yararlanmaları ve yeniden kullanmaları ve ürün geliştirmede verimlilik sağlamaları gerekir.

İşletmeyi ölçeklendirin
Birden çok ürün ailesi ve hedef pazarlar büyük
karmaşıklık getirir.

Maliyetleri azaltmak
Ürün maliyetine esas olarak tasarım aşamasında karar verilir, bu nedenle
kısa zamanda geliştirme ve düşük üretim maliyeti ile geliştirilmesi esastır.

Ekip çalışmasını geliştirin
Ürün geliştirme sırasında farklı rollerin işbirliği ve gözden geçirme gerekir.
Ekiplerin hesap verebilir, rahat ve verimli bir çalışma ortamına ihtiyaçları var.

Yüksek veri kalitesi
Şirketlerin hataları belirlemek ve önlemek için süreçlere ihtiyacı vardır. Tek bir doğru kaynak,
finansal ve marka imajı kaybına neden olabilecek tutarsız ürün verilerini önler.

Proses endüstrilerindeki
pazar eğilimleri
• Tüketiciler satın aldıkları ürünlere ve içerik
maddelerine giderek daha fazla ilgi duyuyor. Ve
şimdi bilgiler her zamankinden daha erişilebilir. Ne
satın aldıklarını bilmek istiyorlar ve daha ilgili
oluyorlar: incelemeleri ve fikirleri paylaşmaya
istekliler. Sağlık ve çevre endişeleri de arttı.

• Bu, ürün geliştirmenin itici gücü haline gelir ve
hızlı tepki verenler için iyi bir fırsat sunar. Diğerleri
için sürekli değişim ihtiyacı bir zorluk olarak kalır.

Değer yaratan faktörler

Ölçeklenebilir Ar-Ge ve müşteri yakınlığı
ile işinizi büyütün.
Artan müşteri katılımı, düzenlemeler,
karmaşıklık
Verimlilik ve maliyet baskısı
Geliştirme hızı, pazara sunma süresi

Verimlilik üzerinden ürün geliştirme
maliyetini azaltın ve ürün maliyetini
optimize edin
Uyum riskini azaltın ve itibarın zarar
görmesini önleyin

İnovasyonu pazara daha hızlı getirin

Proses endüstrileri için PLM
Product Development Tools
(recipe development)
Spesifikasyon ve lojistik verilerden elde
edilen içgörüler yardımıyla ürünleri
formüle etmek

Product Information
Ürün ve içerik bilgilerini
tek bir doğru kaynakdan
yönetin.
Supporting capabilities: Analytics,
Compliance, Collaboration
Gelişmiş, formül hesaplama tabanlı
analitiklerde ve tedarikçilerle işbirliğinde
verimlilik elde etmek için PLM verilerini
kullanın.

Logistics data (materials, BOMs)
Ürün geliştirmede, ürün ana verilerini
kullanın ve üretim için gerekli bilgileri
geri aktarın.
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Specification management
İçerik ve ürün verilerini tek bir bilgi
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ve projeleri yönetin.
Idea
/Project

Handover

Formulation
/Recipes

Product
Compliance

Product compliance
Portfolio
and Project
Management
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Ürün geliştirmeyi uçtan uca
destekleyin
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SAP'nin ürün geliştirme sürecine bütünsel desteği
Fikirden lansmana ve pazara
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SAP Innovation Management and Portfolio & Project Management

SAP IPD Collaboration
SAP Specification Management
SAP Document Management

SAP Recipe Development
SAP Quality Management
SAP Procurement
SAP Recipe Development and Solutions for Product Compliance
Handover to Manufacturing

Production
Engineer

SAP'nin ürün geliştirme sürecine bütünsel desteği
Faydaları

Veri tutarlılığı ve bilgiye kolay erişim için tek bilgi
kaynağı

Akıllı ürün tasarımı ve hızlı
inovasyon döngüleri için
dijitalleştirilmiş ürün geliştirme

Daha fazla verimlilik için
sorunsuz rol merkezli
kullanıcı deneyimi

Pazara sunma süresinin
kısaltılması için fikirden üretime
uçtan uca süreç desteği

Paydaş gereksinimlerini karşılamak
için erken ve gerçek zamanlı uygunluk
değerlendirmesi
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