
 

Peter A. Bilello, President, CIMdata 

Peter Bilello, President of the strategic management 

consulting and research firm CIMdata—an 

internationally recognized authority on Product 

Lifecycle Management (PLM)—has more than 30 years 

of experience in the development of business-enabling 

information technology (IT) solutions for research, 

engineering, and manufacturing organizations 

worldwide. He has participated in PLM analysis, 

selection, implementation, and training; 

CAD/CAM/CAE/CIM implementation and 

management; synchronous and lean manufacturing 

consulting; software engineering; and general data 

management strategy development and support. He 

has authored numerous papers and research reports 

on PLM and related topics, and his articles, 

commentaries, and perspectives have appeared in publications throughout the United States, 

Europe, and Asia. 

Mr. Bilello has been directly involved with consultation on the selection, integration, and 

implementation of large-scale PLM solutions. He has spoken on a number of different PLM-

related topics in Europe, North and South America, the Middle East, Africa, and Asia. 

Mr. Bilello holds a Bachelor of Science degree in Computer Science with a minor in Physics 

from the California State University, Fullerton, and a Master of Science in Engineering degree, 

in Manufacturing Systems Engineering, from The University of Michigan. 
  



 

 

Peter A. Bilello, Genel Müdür, CIMdata 
 

Bir stratejik yönetim danışmanlığı & araştırma firması 

olan ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) konusunda 

bir otorite olarak kabul edilen CIMdata’nın genel müdürü  

Peter Bilello, dünya çapında araştırma, mühendislik ve 

üretim firmaları için bilgi teknolojileri geliştirmek 

konusunda 30 yıldan fazla bir deneyime sahiptir. 

Peter, PLM analizi, seçimi, uygulanması ve eğitimlere 

katılmıştır. Bu eğitimler arasında “CAD / CAM / CAE / CIM 

Uygulama ve Yönetimi”; “Senkron ve Yalın Üretim 

Danışmanlığı”; “Yazılım Mühendisliği” ve “Genel Veri 

Yönetimi Stratejisi Geliştirme ve Destek”  bulunmaktadır. 

 

Peter, PLM ve PLM ile ilgili konular hakkında çok sayıda makale ve araştırma raporu 

hazırlamışıtır ve makaleleri, yorumları ve perspektifleri Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve 

Asya'da  yayınlanmıştır. 

Peter, büyük ölçekli PLM çözümlerinin seçimi, entegrasyonu ve uygulanmasına yönelik işlerde 

çalıştı. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da PLM hakkında 

konuşmalar yaptı. 

Peter, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Fullerton’dan Fizik dalında lisans derecesine ve Michigan 

Üniversitesi’nden Üretim Sistemleri Mühendisliği’nde yüksek lisans derecesine sahiptir. 

 

 


