
A Siemens PLM Software már 11 éve a leggyorsabban növekvő piaci szegmens piacvezető vállalata 

A Teamcenter továbbra is tartja vezető helyét a CIMdatacPDM ipari listáján, míg a Tecnomatix újra 
első a Digitális Gyártási ranglistán immáron a 7. egymást követő évben 

A Siemens PLM Software sorozatban 11 éve jelentheti be, hogy a vezető PLM konzultációs és kutató 
vállalat, a CIMdata első helyre rangsorolta a PLM iparág leggyorsabban növekvő szegmensében, a 
kollaboratív termék adat kezelő (cPDM – collaborativeProductDefinition Management) 
kategóriában. A CIMdata szintén a Siemens PLM Software‐t rangsorolta a digitális gyártási piaci 
szegmens piacvezető pozíciójába, amely előkelő helyet sorozatban hetedik éve szerzi meg a vállalat.  

A Siemens PLM Software a cPDm kategóriában a Teamcenter portfólióval van jelen, amely a világon 
legszélesebb körben alkalmazott digitális termékéletciklus kezelő szoftver, míg a Tecnomatix 
portfólió a legnagyobb körben használt szoftvercsalád a digitális gyártási piaci szegmensen belül. A 
CIMdata rangsorolása a PLM piac átfogó vizsgálatának eredménye, amelyet a vállalat március végén 
tett közzé. A piacelemzés részletes eredményei a hamarosan nyilvánosságra kerülő 2011‐es PLM 
piacelemzési riportban tekinthetők meg. 

„Kutatásaink azt mutatják, hogy a cPDmszegmens növekedése példátlan mértékű, amely tovább 
folytatódik, és várhatóan két számjegyű növekedést fog mutatni az elkövetkező években is. Ebben a 
kritikus piaci szegmensben folyamatosan a Siemens PLM Software diktálja az iramot,” nyilatkozta 
Peter Bilello, a CIMdata elnöke. „A Siemens PLM Software emellett folyamatosan vezető szerepet 
tölt be a digitális gyártási szegmensben is, méghozzá ‐ kutatásaink szerint ‐ jelentős előnnyel a 
rangsorban második helyet elfoglaló vállalathoz képest. A jövőbeli növekedés elérése érdekében a 
Siemens PLM továbbra is lépéseket tesz annak érdekében, hogy még jobban felhasználja a teljes 
Siemens vállalati tudását, kihasználva az előnyeit annak, hogy egy hatalmas globális ipari vállalat 
tagja. A növekvő ipari fókusszal, valamint más ipari termékekkel a Siemens szervezetén belül olyan 
megoldások állnak a Siemens PLM rendelkezésére, amely tudás rendkívül hasznos lehet a PLM 
megoldások fejlesztése során is.” 

A CIMdata előrejelzése szerint a cPDm piaci szegmens öt éves összetett éves növekedési rátája eléri 
a 11,5 %‐ot, amely alapján a piaci szegmens becsült mérete 2016‐ra elérheti a 17 milliárd dollárt a 
teljes szoftver és szolgáltatás beruházások által. A CIMdata előrejelzése a digitális gyártási szegmens 
számára az előzetes becslések alapján 7 százalékos ötéves összetett növekedési rátát jósol. 
Összességében a CIMdata riportja szerint a teljes PLM piac a következő 5 évben 10 %‐nál nagyobb 
összetett növekedési rátát érhet el és továbbra is növekedést mutat a kulcsfontosságú vállalati 
beruházások között. 

„A PLM piacvezetői rangsorolás ezen a két kritikus területen rendkívül megtisztelő számunkra, 
azonban az, hogy ezt a megtiszteltetést hosszú évek óta magunkénak tudhatjuk a bizonyítéka annak, 
hogy csapatunk megingathatatlanul támogatja ügyfeleinket üzleti problémáik megoldásában és 
valódi értékeket hoz létre,” mondta ChuckGrindstaff, a Siemens PLM Software elnök vezérigazgatója. 
„A nyitott üzleti modellünk, a több éves ipari tapasztalat és szakértelem, valamint a kivételes 
technológiai fejlesztések továbbra is az üzleti stratégiánk alapját képezik, és vállalatunk a jövőben is 
olyan megoldásokat kínál, amelyek segítik az ügyfeleket abban, hogy okosabb döntéseket hozzanak, 
amelyek jobb termékeket eredményeznek.” 


