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Přínosy pro společnost:  
 
•Souhrnný přehled nákladů a přínosů

pro všechny zúčastněné strany

•Možnost obstát v konkurenčním

prostředí, reagovat na potřeby trhu

a zákaznické podněty
 

•Ucelený přehled stavu produktových

návrhů, vývojového procesu, průběhu

veřejných zakázek, výroby, kvality

produktů a požadavků na kvalitu služby

 

 

 

•Hlubší interní spolupráce podporuje

rychlejší uvádění produktů na trh

a kvalitnější feedback

 

 

Přínosy pro celý hodnotový řetězec:
 

•Přímé sdílení podnětů od zákazníků

– možnost zpracovávat nové produktové

nápady i stížnosti na kvalitu

 

 

•Rychlá spolupráce s partnery

na navrhování a konstruování

nových produktů

 

 

•Dodavatelé mají přístup k produktovým

návrhům a mohou rychleji dodávat

potřebné materiály

 

  

 

EXECUTIVE BITE

GENERATIVE 
DESIGN

Budoucnost výroby přichází a je velice spletitá. Přední strojírenské firmy neustále

čelí stupňujícímu se tlaku: potřebují vyvíjet další a další inovativní řešení pro stále

náročnější zákazníky. Přitom nesmí polevit tváří v tvář dravé celosvětové konkurenci.

Proto se musí zaměřit na 4 klíčové oblasti:

PLATFORMA PRO

PRODUKTOVÉ

INOVACE

 
 

HLAVNÍ PŘÍNOSY ZAVEDENÍ PLATFORMY PRO PRODUKTOVÉ INOVACE

EXECUTIVE BITE

VYŠŠÍ KAPACITA PRO INOVACE

VÝKONNĚJŠÍ PRODUKTY

MÉNĚ ZÁRUČNÍCH OPRAV

VÍCE ZISKOVÝCH ZAKÁZEK

Ve všech těchto oblastech vás posune kupředu platforma pro produktové inovace. Její implementace je naprosto

zásadní pro každou společnost, která chce dnes i v budoucnu obstát na globálním trhu. 

Zdroj: 2015 IDC Manufacturing Insights; IDC Planscape: 
Building the Product Innovation Platform

Podpora pokročilých metod rozhodování

zvýšila úspěšnost nově uvedených

produktů o 25 %.

Doba uvedení na trh se skrz lepší

revidování návrhů a hlubší spolupráci

se zákazníky, partnery a dodavateli

zkrátila o 50 %.  

Vynikající kvalita produktů a lepší

pochopení požadavků zákazníků posouvá

spokojenost zákazníků k hodnotám

přes 90 %.

ČEKÁCo nás              v průmyslové výrobě
BUDOUCNOST VÝROBY



Díky přehlednější správě duševního vlastnictví a dostupnějším
informacím o trhu a zákaznické poptávce je snazší inovovat.

Hodnotový řetězec znalostí ve firmě i mimo ni efektivněji

podněcuje vznik nových produktových nápadů.

Hlubší spolupráce napomáhá hladšímu fungování
dodavatelského řetězce a tím zkracuje dobu vývoje produktu. 

Přečtěte si více o platformě pro produktové inovace a připravte se na budoucnost výroby.

Navštivte stránku www.autodesk.com/engineeringleadership

Zlepšují se výrobní procesy a firma může vyrábět rychleji,

přesněji a ve vyšší kvalitě.

Namísto jednorázového prodeje produktů umožňuje nový způsob

produktového vývoje navázat se zákazníky trvalý a hodnotnější vztah.

Tím se firemní příjmy přestanou odvíjet od fixní ceny produktu.

CO JE PLATFORMA PRO PRODUKTOVÉ INOVACE?

Autodesk a logo Autodesk jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc., a/nebo jejích poboček
ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek náleží příslušným
držitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění pozměnit nabídku, specifikace a ceny svých produktů
a služeb a nezodpovídá za typografické nebo grafické chyby, které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout. © 2016 Autodesk, Inc.
Všechna práva vyhrazena.

PLATFORMA PRO PRODUKTOVÉ INOVACE

JAK PLATFORMA PRO PRODUKTOVÉ INOVACE FUNGUJE?

DESIGN

Ucelený proces, v jehož rámci mohou designéři přicházet s koncepty, vytvářet návrhy a ty poté testovat v jediném

prostředí. Použití cloudu zajišťuje užší spolupráci. Propojení navrhování a simulace umožňuje využívat generativní

navrhování a za pomoci paralelních výpočtů nacházet nejlepší řešení předkládaných problémů.

VÝROBA

3D tisk pomáhá překlenout

propast mezi navrhováním

a výrobou a zvyšuje

flexibilitu výrobního procesu.

Hlubší kustomizace a

personalizace je díky

průmyslové aditivní

výrobě snažší než kdy dřív.

POUŽÍVÁNÍ

Internet věcí a s ním spojená

konektivita zaručují neustálou

zpětnou vazbu od zákazníků,

kteří produkt zakoupili,

a umožňují poskytování

doplňkových služeb s další

přidanou hodnotou. Průmysl

4.0 hladce propojuje produkty

s potřebami zákazníků. Díky

tomu již není třeba se

zaměřovat na jednorázový

prodej produktů a servisní

smlouvy. Budoucnost leží ve světě

analýzy informací a služeb s přidanou hodnotou.

Pro získání skutečné konkurenční výhody je ale potřeba produktový vývoj od základů změnit, aby flexibilně reagoval na fragmentované

a proměnlivé tržní prostředí.

Abyste mohli čelit hlubokým a komplexním změnám, které nás v budoucnosti výroby čekají, je třeba lineární produktový vývoj nahradit

pružným a flexibilním uzavřeným cyklem. Díky němu bude navrhování produktů dynamičtější a inovativní.

KONCEPT                    NÁVRH                    VÝROBA                    PRODEJ                     PROVOZ & STAŽENÍ Z TRHU

Mnohé firmy stále ještě spoléhají na lineární proces výroby: 

Platforma pro produktové inovace sdružuje veškeré aplikace, data a nástroje používané v rámci společnosti

do jediného systému. Tím sjednocuje procesy potřebné k navrhování, vývoji, výrobě a podpoře produktů.

Platforma pro produktové inovace vám otevírá dveře k budoucnosti výroby.
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