
Unlock more value by aligning all your innovation processes 

and data—from idea capture to development, from planning 

to manufacturing to service—on one cloud platform.

Strategies for 

Continuous Innovation
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Analyze feedback anywhere, the voice of the 

customer, the product, and the factory, and 

leverage it to prioritize the continuous

innovations that keep your customers satisfed.

Serv
e

Prioritize feedback to continuously 

maintain, deliver, and monetize services

Beter understand what your customers wantt 

design, produce and deliver it faster while 

providing premium customer service.

Mak
e

Produce personalized offerings to meet 

customer needs quickly and continuously

Accurately align your supply with 

forecasted demand and optimize your costs 

to manufacture with a single, collaborative 

supply chain platform.

Plan

Get a 360-degree view of data to better 

anticipate and adapt to demand 

Capture and standardize the data and 

processes needed to fastotrack how you turn 

promising ideas into proftable innovations.

Develop

Turn your best ideas into 

valuable innovations 

Turn your ideas into profitable money-making machines 

through a unified solution built for continuous innovation

Read the report

Find out more

6%

of CEOs are 

satisfed with 

innovation efforts

1. McKinsey & Company

Only

+30%

Innovative companies 

outperform in a 

disruptive market by

2. PwC

“In this day and age, you have to have access data in real 

time throughout your entire product lifecycle. Products and 

services are not being built in a vacuum.¿

Craig Halterman, CIO2 Cohu

Work strategically with supply partners to 

unlock new opportunities and standardize 

how you qualify, negotiate, and integrate 

suppliers into the production process.

Sourc
e

Qualify and select suppliers to turn 

collaboration into faster innovation
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Přečtěte si zprávu

Zjistěte více

strategií pro
nepřetržitou inovaci

Získejte větší hodnotu sladěním všech svých inovačních 
procesů a dat – od získávání nápadů až po vývoj, od plánování
přes výrobu po služby – na jedné cloudové platformě.

Rozvoj

Plán

Zdroj

Realizace

Služby

Pouze
generálních ředitelů 
je spokojeno se 
snahou o inovace

Inovativní společnosti 
dosahují na narušeném 

trhu o 30 % lepších 
výsledků.

1. McKinsey and Company 2. PwC

6% + 30 % 

Proměňte své nejlepší 
nápady v hodnotné inovace

Získejte komplexní pohled na data, abyste
mohli lépe předvídat a přizpůsobovat se poptávce

Kvalifikujte a vybírejte dodavatele, abyste 
spolupráci proměnili v rychlejší inovace

Rychle a průběžně vytvářejte 
personalizované nabídky pro 
uspokojení požadavků zákazníků

Upřednostňování zpětné vazby
za účelem průběžné údržby,
poskytování a zpeněžování služeb

Shromažďujete a standardizujte data 
a procesy nutné k urychlení přeměny
slibných nápadů v ziskové inovace.

Přesně přizpůsobte své dodávky 
předpokládané poptávce a optimalizujte 
náklady na výrobu pomocí jediné platformy 
pro spolupráci v dodavatelském řetězci.

Strategicky spolupracujte s partnerem pro dodávky, 
abyste získali nové příležitosti a standardizovali 
způsob, jakým kvalifikujete, vyjednáváte
a začleňujete dodavatele do výrobního procesu.

Lépe pochopíte, co vaši zákazníci chtějí, rychleji 
to navrhnete, vyrobíte a dodáte, a zároveň jim 
poskytnete prvotřídní zákaznický servis.

Analyzujte zpětnou vazbu odkudkoli, hlas 
zákazníka, produkt i továrnu, a využijte 
ji k upřednostnění nepřetržitých inovací,
které udrží vaše zákazníky spokojené.

5

„V dnešní době musíte mít přístup k datům v reálném čase po celou dobu životního
cyklu produktu. Výrobky a služby nejsou vytvářeny ve vakuu.“

Craig Halterman, CIO, Cohu

Proměňte své nápady v ziskové stroje na vydělávání 
peněz prostřednictvím jednotného řešení vytvořeného 
pro nepřetržité inovace.


