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Управление на Жизнения Цикъл на продУкта (PLM)- 
стратегически бизнес- подход за оптимално 
Управление на развойни и производствени проекти 

Въведение 

Настоящата статия се обръща специално към управи-
тели на производствени предприятия и ръководите на 
конструкторски отдели с цел да ги запознае с най-нови-
те технологични тенденции и органазационни методи за 
подобряване на фирмените процеси на базата на въвеж-
дане на системни решения за Управление на Жизнения 
Цикъл на Продукта -Product Lifecycle Management (PLM). 
Често PLM се сравнява с информационна магистрала на 
производственото предприятие, в която чрез систематич-
но моделиране и използване на бизнес процесите и тях-
ната взаимна интеграция се достига до по- съвършенно-
то им управление и се достига до по-висока ефективност.
Настоящата статия се обръща специално към управители 
на производствени предприятия и ръководите на кон-
структорски отдели с цел да ги запознае с най-новите тех-
нологични тенденции и органазационни методи за подо-
бряване на фирмените процеси на базата на въвеждане 
на системни решения за Управление на Жизнения Цикъл 
на Продукта -Product Lifecycle Management (PLM). Често 
PLM се сравнява с информационна магистрала на про-
изводственото предприятие, в която чрез систематично 
моделиране и използване на бизнес процесите и тяхната 
взаимна интеграция се достига до по- съвършенното им 
управление и се достига до по-висока ефективност.

Фирма Хайкад Инфотех ООД

предизвикателства в съвременните проекти и по-
требности от реорганизация на процесите

Съвременните развойни проекти и производството на 
изделия се отличават с изключителен натиск за съкраща-
ване на сроковете за въвеждане в експлоатация и цената 
на крайния продукт при поддържане на същото качест-
во, а често и при вграждане на допълнителни функцио-
налности. Конкуренцията днес е безкомпромисна и не се 
ограничава от държавни граници, а е най-често и пред 
вратата на Вашето предприятие. 

В последните 20 години бяха въведени много нови тех-
нически решения, които доведоха до скок в производи-
телността на машиностроителните фирми – системи за 
автоматизирано проектиране (CAD), системи за автомати-
зиране на производството (CAM), системи за симулация 
на продуктите (CAE). Тези решения вече до голяма степен 
са типични за повечето предприятия по света и  възмож-
ностите за реализиране на допълнителен потенциал с 
цел повишаване на ефективността са ограничени. При 
производството на даден тип изделие най-често и техно-
логиите за производство са познати на повечето компа-
нии , които го произвеждат и могат да бъдат сведени до 
няколко възможности. Това означава, че за конкурентни 
компании възможностите за оптимизиране на типичните 
етапи в процеса на разработка и на производство са ми-
нимални. В така ограничения периметър от възможнос-
ти за ръководителите на производствени предприятия и 
развойни екипи остава само едно – да намерят най- ефек-
тивния начин за разработка на своите проекти, при мини-
мален разход на ресурси, време и намаляване на броя на 
грешките, с цел спечелване доверието на своя клиент или 
на потребителите, преди да е сторено това от конкурен-
цията. Оптимизирането на фирмените процеси и ефек-
тивното използване на наличните ресурси се превръща 
в основен фактор за постигане на преднина пред конку-
ренцията.

Изискванията на съвременните проекти
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Основна роля в реализирането на тази стратегия днес 
играе стратегията за Управление на Жизнения Цикъл на 
продукта (PLM).

какво представлява PLM?

PLM (Product Lifecycle Management – Управление на Жиз-
нения Цикъл на Продукта) е метод на работа, при който 
данните създадени в процеса на проектирането, произ-
водството, продажбата и сервиза на продукта до неговото 
рециклиране се записват, управляват и извикват в единна 
база данни. PLM представлява стратегия, която се внедря-
ва с помощта на подходящи технически и организацион-
ни мероприятия.

Системите за Управление на Жизнения Цикъл (PLM) не са 
възникнали, за да покрият нуждите на отделни потреби-
тели, а са предназначени към производствени предпри-
ятия или фирми с развойни дейност. Нуждата за органи-
зация на огромното количество информация създавана, 
прехвърляна и използвана от компании и организации 
налага създаването на модерни решения за управление и 
съхранение на информационните потоци от данни. Осо- 
бена нужда за управление на информацията изпитват 
фирми, които разработват продукти в бързопроменящи 
се икономически условия.

понятия и практическото им значение- ERP, PDM и PLM

Докато технолозите и плановиците работят главно с ERP 
(Enerprise Ressuource Planing) системи, то конструкторите 
организират своите развойни проекти с PLM системи. За 
всеки от двата потребителски кръга съществуват оптими-
зирани решения, но голямото предизвикателство и заед-
но с това големия потенциал за оптимизиране на фир-
мените процеси се крие в преодоляването на границите 
между отделите във фирмата. Точно тук на помощ идва 
стратегията за PLM и PLM ситемите като помощно сред-
ство за нейното внедряване.  С нейна помощ всички по-
требители във фирмата имат достъп до единна информа-
ционна база и по този начин се създават предпоставки за 
ефективно координиране на процесите между отделите.

Практическата задача на PLM е да създава пълна про-
зрачност за работата на разнородни екипи, отдели, отдел-
ни сътрудници и външни доставчици който работят над 
даден проект, като се гарантира оптимално взаимодейст-
вие между отделните звена чрез осигуряване на пълен, 
но контролиран достъп до проектната документация за 
оторизирани участници в проекта.

PLM задача 1 – Управление на знания (Knowledge 
Management) 

"Управление на знания - когато нужните сведения попа-
дат при нужните хора в компанията в нужното време, 
за да могат тези хора навреме да предприемат нужните 
действия".  Бил Гейтс

PLM решенията са един от най-важните инструменти за 
осъществяване на фирмените стратегии за Управление 
на знания (Knowledge Management). Натрупването на ин-
формация, нейното систематизиране и  навременно й 
повторно ползване дава на компаниите незаменим шанс 
да се формализират и многократно употребят или подо-
брят:

•	 Иновативни конструктивни решения

•	 Технологични иновации и подобрения

•	 Рационализации в процеса на проекта

Системното обезпечаване на Управлението на знания 
дава възможност на екипа приключил даден проект ефек-
тивно да  се класифицира натрупаното знание, да се оп-
редели степента му на формализация и достъпност и да 
се архивира в достъпна и лесно приложима за други про-
екти форма. 

За новозапочващи проекти чрез PLM класифицираното 
знание е лесно достъпно и приложимо, като то може да е 
под форма на протоколи, записки, патенти, чертежи или 
3D модели. То позволява в кратки срокове да се оформят 
различни алтернативни концепции, без да е нужно де-
тайлното им изграждане от нулева изходна точка. 

PLM задача 2 – защо не можем да работим с добре по-
знатите ни файлови директории?

Трудностите за работата с файлови директории се про-
явяват в ежедневната работа
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Този въпрос е напълно резоненен и се нуждае от добре 
аргументиран отговор. 

Въпросът как едно предприятие ще управлява своите 
бизнес процеси и свързаните с тях информационните по-
тоци е от стратегическо значение. Нужно е управлението 
на предприятието да се запознае добре със своите про-
цеси, да анализира и да обърне особено внимание на съз-
даването на строго систематизирана стратегия за тяхното 
управление. 

Един от важните отговори, на които трябват да бъде отго-
ворено е, дали е нужна PLM система или работата с фай-
лови структури осигурява достътъчна ефективност.

Основните недостатъци при работа с файлови структури са:

•	 С нарастване на обема на техническата документа-
ция и комплексността на моделите нараства вероят-
ността от грешки свързани с използването на грешен 
файл

•	 Нужна е сложна систематика за задаване на на верси-
ята на записа (особено за 3D модели)

•	 Възможно е нежелано презаписване на информация

•	 Невъзможно е архивиране на съпровождаща доку-
ментация в единен обект 

•	 Липсват механизми за оповестяване и поддръжка на 
работни потоци

•	 Възможно е нежелано дублиране на данни (информа-
ционен излишък, повторение)

•	 Затруднено търсене на точния запис

•	 Трудности при едновременна работа на няколко кон-
структора над един и същ 3D модел 

PLM задача 3 – „нежна революция“- от Excel към PLM

Дълги години програмата Excel съпровождаше развой-
ни и производствени проекти. Тя служеше например за 
организация на номенклатурата на компоненти в даде-
на сглобена единица Нарастващата сложност и обвърза-
ност на развойни и производствени звена, доставчици и 
фирмено управление изискват промяна на начина на ра-
бота. Нужно е да се премине от таблици без асоциативна 
връзка към наличните 3D модели и техните атрибути към 
използването на интегрирани системни решения. PLM 
системите спомагат за решаването на тези проблеми, като 
създават асоциативни връзки между 3D моделите и авто-

матизират изготвянето на таблични спецификации (Bill of 
Materials) гарнтирайки тяхната актуалност при промяна 
на 3D моделите или техните атрибути.

за кои предприятия PLM е не само алтернатива, а аб-
соютна необходимост?

Ако Вашето предприятие има собствена развойна дей-
ност, работи с варианти на произвежданите изделия, има 
пълно покриване на производствения процес, както и 
непрекъснат процес на обмен на геометрични 3D моде-
ли, чертежи, симулационни резултати, спецификации и 
изисквания, то е препоръчително да се замислите, дали 
въвеждането на интегирано PLM решение няма да реши 
проблемите в конструктивните отдели и производството, 
произлизащи от ненавременно доставени и дори греш-
ни информации. Тези всекиму до болка познати проблеми 
водят най-често със себе си неизмерими загуби на време, 
а понякога в решаващите фази на проекта дори загуба на 
проекта поради непокрити качествени изисквания или 
пропуснати срокове. 

кои са предимствата на успешно въведена и системно 
обезпечена PLM стратегия?

Управлението на жизнения цикъл е едно от основните 
направления за повишаване ефективността на промиш-
ления сектор на икономиката. То представлява глобална 
бизнес стратегия за повишаване ефективността на бизнес 
процесите участващи в жизнения цикъл на продуктите. 
Системите за Управление на жизнения цикъл реализират 
информационна интеграция на всички етапи от жизнения 
цикъл на продукта.

Положителните ефекти при въвеждане на PLM решения 
са много, но ще се опитаме да споменем само най-важни-
те от тях:

•	 Ускорен процес на подготовка на оферти

•	 Улеснен достъп до изискванията клиента и на регула-
торните органи

•	 Намаляване на загубата на време за търсене на ин-
формация;

•	 Поверителност на данните и контрол на достъпа;

•	 Управление на инженерните данни и екипното съ-
трудничество;

•	 Управление на проекти и портфейли;

•	 Управление на портфейли;

•	 Ограничаване на разходите чрез повторно използва-
не на добри конктруктивни или технологични реше-
ния;

•	 Спомагане на иновациите чрез даване на достъп на 
всички участници в проекта в начален етап;

•	 Формализиран подход за преглед и одобрение чрез 
употреба на работни потоци;

•	 Осигуряване цялостност на данните за целия жизне-
ния цикъл на изделията;

•	 Възможности за управление на проекта от всички 
точки на света;
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•	 Оптимизация на управлението на процеса на достав-
ки;

•	 Намаляване на риска от взимане на нежелани насоки 
на проекта поради занижен контрол; 

•	 Пълна интеграция с други ИТ решения в компанията 
(CAD, FEM, ERP);

кратък наръчник за въвеждане на PLM решения

Както вече споменахме в началото, въвеждането на 
информационни системи за Управление на Жизнения 
Цикъл изисква преследването определена икономи-
ческа и организационна стратегия на предприятието. 
Ако въвеждането на софтуерното решение не е съ-
проводено с анализ на вътрешните процеси и съот-
ветната им оптимизация, то е почти сигурно, че няма 
да се достигнат очакваните положителни ефекти. Ня-
колко съвета за ръководителите на проекти или фир-
мени управители:

1. Представяне на концепцията и демонстрация на 
добавената стойност, която носи със себе си въвеж-
дането на PLM решението пред ръководството на 
предприятието или собствениците

2. Поставяне на ясни и критерии за измерване на ус-
пеха преди и след въвеждането на PLM, като напри-
мер:   

•	ускорение на процеса на одобрение

•	улеснено въвеждане на изделията в производ-
ство

•	Подобрена координация на доставчиците

•	Намаляване на разходите за нови разработки 
чрез повторно използване на готови решения

3. Измервайте непрекъснато прогреса на своя про-
ект и неговия успех 

PLM системите позволяват паралелна   разработка над 
единна сглобена единица

4. Рекламирайте работата на своя екип във всички 
отдели на Вашата организация и се стремете да спе-
челите техния интерес за Вашата работа и целите на 
поверения Ви проект

5. Мотивирайте крайните потребители на PLM ре-
шението да очакват въвеждането му и да го приемат 
положително

6. Не се изненадвайте и дори планирайте сблъсък с 
липса на готовност за използване на  PLM от отдел-
ни сътрудници

заключение

Концепцията на PLM позволява повишаване на ефектив-
ността на развойната и производствената дейност чрез:

•	 Точно предаване на изискванията към изделието от 
поръчителя на заданието

•	 Съхраняване на законови нормативи за изделието в 
единна информационна единица

•	 Ускоряване на процесите за събиране на информа-
ция при започване на нов проект

•	 Намаляване на вероятността от грешки поради рабо-
та с неактуални данни

•	 Паралелизиране – екипи от отдалечени офиси могат 
да работят над един проект

Ще се радваме ако настоящата статия и засегнала пробле-
ми, с които се сблъсквате ежедневно във Вашата работа и 
сме дали някои практически съвети за оптимизиране на 
процесите във Вашето предприятие чрез въвеждане на 
решение за управление на развойните и производствени-
те процеси. Ще се радваме на обратна връзка, на Вашите 
коментари и разкази. 

За контакти

Хайкад Инфотех ООД, Генерален представител на фирма 
Dassault Systemes и продуктите CATIA, ENOVIA Smarteam в 

България

Ул. „ Мария Кюри“ 1А
4000 Пловдив

Ел. поща: contact@haycad-infotech.bg
Тел. 032 /940474

www.haycad-infotech.bg


