CONNECTED DEVELOPMENT

DÊ LARGAS AO PODER DA SUA EQUIPA DE DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO
Mantenha-se na vanguarda do mercado e proporcione
serenidade renovada ao seu ambiente de trabalho
Desenvolva as mais-valias da sua equipa de
desenvolvimento do produto e das suas aplicações
empresariais Modaris® e DiaminoFashion®
Reúna especialistas em criação de moldes, em
desenvolvimento do produto, equipas de desenho técnico,
especialistas em custos e margens, responsáveis pelas
amostras, responsáveis pelas colocações e chefes de
equipa, no seio de um ambiente comum conectado!

CONCENTRE-SE no que faz a diferença

QUALIDADE

43%
Roupa comprada
online que é
devolvida devido
a má qualidade

Enfrente e elimine o risco de erro onde quer que ele se encontre
Consiga o ajuste ideal para o consumidor e mantenha-o ao longo do tempo
Consiga mais tempo para executar com qualidade tudo o que fizer
Para o consumidor e para a sua empresa, a qualidade é importante




Ligações inteligentes e atualizações automáticas
Acompanhamento de alterações e notificações
Indicadores-chave de desempenho e atualizações de estado

Incorpore mais coerência no desenvolvimento do produto, partilhe dados,
normalize os processes e harmonize as melhores práticas

Chegue
em

1

.º lugar
ao mercado!

RAPIDEZ

Cumpra prazos curtos com facilidade
Seja mais rápido a criar amostras de modelos
e especificações
Seja mais rápido a aplicar modificações
Seja mais rápido a partilhar informações com os demais
Seja mais rápido a receber os novos membros da equipa




Acesso direto de ambientes nativos ao ambiente conectado
Relatórios e especificações automáticas
Bibliotecas standrad e pessoais

Tenha a informação onde ela é necessária, quando é necessária,
de modo a tornar os processos mais simples e mais produtivos
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TRANQUILIDADE
Encontre aquilo de que precisa em apenas alguns segundos!
Aligeire a pressão de grandes fluxos de trabalho e prazos
apertados com gestão facilitada dos dados digitais

horas

o tempo, em
média, que cada
pessoa passa
por semana a
procurar dados

Usufrua da partilha entre os membros da equipa,
diretores e parceiros





Apresentações personalizáveis, painéis e visualizações de dados
Um conjunto de aplicações móveis para trabalhar em viagem
Armazenamento de objetos com base em critérios

Posicione-se na vanguarda da concorrência com
processos mais ágeis
Encontre paz de espírito e trabalhe no seio de um
ambiente descontraído de desenvolvimento de produto

Lectra Connected Development
A CONECTIVIDADE nunca soube tão bem!
Fontes: McKinsey, IDC

Sobre a Lectra
Para empresas voltadas para o futuro, que dão vida ao nosso guarda-roupa, ao interior do nosso automóvel, ao nosso mobiliário e outros, a
Lectra está empenhada em criar as tecnologias premium que facilitam a transformação digital da sua indústria. A oferta da Lectra habilita as
marcas e os fabricantes desde a criação até à produção, proporcionando o respeito do mercado e a paz de espírito que merecem. Apoiando
a indústria da moda e vestuário, a Lectra oferece software PLM e CAD, soluções de sala de corte e serviços expert para criar, desenvolver e
produzir vestuário, acessórios e calçado. Fundada em 1973, hoje a Lectra tem 32 filiais em todo o globo, servindo clientes em mais de 100 países.
Com mais de 1650 colaboradores, a Lectra reportou receitas de 277 milhões de Euros em 2017. A Lectra está cotada na Euronext (LSS).

Lectra.com

