Do desenho
às vendas

Oferece uma única fonte de
informação que está sempre
atualizada e é de utilização intuitiva.

Encontre o seu ritmo de moda com

Quando os seus processos são
executados de forma suave, pode
concentrar-se na criação de melhores
experiências para os seus clientes e
colaboradores. Passe do desenho à
venda com o Kubix Link, o nosso
ecossistema em constante evolução
baseado na cloud de PLM, PIM, DAM
e muito mais.

Tire o máximo partido dos seus dados e utilize-os para identificar oportunidades
de vendas e marketing.

Painéis digitais inovadores e
colaborativos, cada um dedicado a
diferentes fases de desenvolvimento da
coleção (painéis de inspiração, painéis
de tecidos e sketch e folhas de linha).

Os seus desafios, a nossa solução

"Os meus dados estão tão
desarticulados - são confusos
e desatualizados"
A interconetividade melhora a
eficiência. Com Kubix Link, os dados
atualizados fluem livremente pelo
seu PLM/PIM/PAINEL e o seu legado
informático.

"O mercado está a mudar a minha tecnologia precisa
de se adaptar, rapidamente!"
Configure, dimensione e experimente o
nosso ecossistema digital em constante
evolução para o adequar às suas
necessidades. Pode personalizar a nossa
solução orientada para o processo para
trabalhar de acordo com os seus
requisitos.

"Imensos e-mails e uma quantidade
enorme de folhas de cálculo tornam
difícil encontrar o que preciso"
Obtenha informação centralizada e
atualizada na ponta dos seus dedos em qualquer dispositivo, em qualquer
local. Pode partilhar rapidamente o
progresso do projeto através de canais,
idiomas e fusos horários.

"Eu falho os prazos muitas vezes."
Quando pode ver mais do processo
de desenvolvimento, pode trabalhar
de forma mais inteligente no momento.
Planeie, execute e comunique os
passos seguintes - no local - com os
conhecimentos consolidados, precisos
e atualizados do Kubix Link.

"A tecnologia da indústria
pode ser tão complexa"
Avance mais rápido com uma IU (interface
de utilizador) com a qual se sinta
confortável. A interface familiar do Kubix
Link é inspirada nos sites de redes sociais.

"Os nossos sistemas informáticos
não são muito flexíveis"
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O Kubix Link adapta-se à forma como trabalha
(não o contrário). Adiciona PLM, PIM e BOARD
às suas capacidades, e funciona a par com as
suas ferramentas existentes como, por exemplo:
ERP / CMS / WMS / Excel / Id / Ai

"Queremos saber que estamos a
contribuir para a sustentabilidade"
Aumente a responsabilidade de todas as partes
envolvidas, numa escala global. O Kubix Link
dá-lhe uma visão digital da conformidade ética
e ambiental entre departamentos, produtos e
equipas.

Encontre o seu ritmo com
Quando tudo o que precisa para ir do
desenho à venda flui em conjunto, os
clientes apreciam, e é ótimo para si.

DESCUBRA MAIS

Junte-se ao futuro, hoje, em Lectra.com

