Historia klienta

B&B Italia jako pionier w zastosowaniu
procesu Versalis Offline firmy Lectra
Nowoczesna firma meblowa, napędzana pasją
do innowacji przemysłowych, które wspierają
kreatywne projektowanie i jakość produktu,
wybrała proces Versalis Offline, aby zwiększyć
produktywność, zredukować zużycie skóry i
poprawić jakość oferowanych produktów.

Wyzwanie
Firma B&B Italia chciała zmienić proces
produkcyjny na zgodny z zasadami lean
manufacturing, który pozwoliłby zwiększyć
produktywność i wydajność, optymalizując
zużycie skóry i standaryzując jakość.

Odpowiedź firmy Lectra
Firma Lectra zaproponowała system Versalis
Offline, który umożliwia optymalizację
wydajności na każdym etapie cięcia skóry,
ocenę i zapis informacji o jakości skóry
przed cięciem oraz uzyskanie wiarygodnych
danych dotyczących wydajności.

Nowatorska firma
Badania, innowacyjność i jakość to fundamentalne wartości firmy B&B Italia. Gdy Piero Ambrogio
Busnelli zakładał firmę w 1966 roku, szukał
sposobów na pokonanie ograniczeń tradycyjnych metod produkcji mebli tapicerowanych.
Wyobraził sobie firmę, która będzie łączyć przemysłowe, technologiczne podejście z dizajnem i
eksperymentowaniem.
Dzisiaj firma B&B Italia sprzedaje meble w 80 krajach, w siedmiu flagowych sklepach, 45 sklepach
firmowych oraz poprzez sieć 800 wyspecjalizowanych punktów sprzedaży. Wykorzystywanie
technologii do wspierania kreatywności oraz podnoszenia jakości produktów jest siłą napędową
firmy. To zapewnia firmie sukces od 50 lat i dają
możliwość tworzenia unikatowych mebli, zapowiadających trendy i interpretujących współczesną
kulturę, zarówno w sektorze mieszkaniowym, jak i
kontraktowym.

Efekt
Firma B&B Italia zwiększyła produktywność
o 30% i zmniejszyła zużycie skóry o 3% dzięki procesowi offline.

Rozwiązanie firmy Lectra

Odkrywanie
lepszych metod
Apetyt na innowacje dotyczy również procesów
produkcyjnych. Pragnienie odnalezienia lepszych
metod wytwarzania produktów o wysokiej jakości doprowadziło firmę B&B Italia do współpracy
z firmą Lectra. Obie firmy współpracują ze sobą
od 1987 roku. Firma B&B Italia chciała zmienić
nie tylko sprzęt do cięcia skóry, ale też cały proces produkcyjny, aby poprawić ogólną wydajność, zwiększyć efektywność i ustandaryzować
jakość produktów. Te zmiany musiały też współgrać z elementami procesu, które nie miały ulec
modyfikacji.
„Bardzo profesjonalny zespół firmy Lectra wkroczył do akcji i pomógł nam przeanalizować każdy
etap procesu produkcyjnego, od wyboru błamu
skóry po rozładunek wyciętych formatek oraz
zidentyfikować działania, które nie zapewniały
wartości dodanej. Zespół szczegółowo przeanalizował naszą sytuację, zrozumiał nasze potrzeby
i zaproponował rozwiązanie spójne z misją firmy
B&B Italia, którą jest dostarczanie naszym klientom produktów o najwyższej jakości” – wyjaśnia
Marco Piantoni, dyrektor zakładu.

Korzyści płynące
z procesu offline
Po przeprowadzeniu analizy, Lectra zaproponowała rozwiązanie Versalis Offline, w którym operatorzy równocześnie wykonują nesting, zarządzają
skórami i tną – na oddzielnych stanowiskach pracy.
Każdy etap jest zoptymalizowany tak, aby zapewnić najlepsze rezultaty w zakresie przepływu,
wydajności i jakości.
„Rozdzielenie faz identyfikowania wad oraz cięcia,
dało nam możliwość wybierania dokładne tych
skór, które są zgodne z naszymi standardami jakości, bez wpływu na czas cięcia. W rezultacie znacznie poprawiliśmy produktywność i jakość” – mówi
Marco Piantoni. Wdrożenie tego procesu oznaczało
odejście od starych metod firmy B&B Italia.
Eksperci z Lectry pomogli firmie przygotować się
na wdrożenie nowych rozwiązań, bez zakłóceń na
produkcji. Szkolenie operatorów w zakresie wyznaczanie stref jakości na skórze, zbieranie danych
i przekazywanie najlepszych praktyk – wszystko to
miało miejsce przed dostawą stacji do skanowania. Po dostarczeniu systemu Versalis została już
tylko jedna czynność do wykonania – podłączenie
wtyczki i rozpoczęcie pracy.

Utrzymania strategia marki
Nowy proces offline zapewnił firmie B&B Italia
elastyczność, dzięki której mogła zmienić proces
cięcia, zredukować czas wprowadzania produktów na rynek oraz pozyskać wiarygodne dane
do pomiaru wydajności. „Po pięciu miesiącach
korzystania z procesu offline zwiększyliśmy produktywność o 30% i zredukowaliśmy zużycie
materiału o 3%” – mówi Marco.
Zauważono również korzyści w zakresie jakości.
„Proces offline doskonale wpisuje się w misję firmy B&B Italia, którą jest dostarczanie klientom
produktów najwyższej jakości. Możemy skanować
skóry natychmiast po ich dostawie, rejestrować
odczyty i przekazywać dostawcom informacje
zwrotne dotyczące jakości” – mówi Marco.
Informacje te są również wykorzystywane do
usprawnienia procesu nestingu. Zamiast nestować
błam po błamie, oprogramowanie nestuje na wielu
błamach w ramach tego samego zlecenia, w celu
znalezienia najlepszej kombinacji skór.
„Firmy Lectra i B&B Italia łączy pasja do innowacji, produktów i procesów. Uważamy firmę Lectra
za ważnego partnera, dzięki któremu lepiej rozumiemy, w jaki sposób możemy poprawić proces
cięcia” – oświadcza Marco.
„Znów jako pierwsi we Włoszech używamy nowatorskich technologii, aby oferować produkty
jeszcze lepszej jakości” – podsumowuje Giorgio
Busnelli, CEO.
„Dzięki nowemu rozwiązaniu Versalis, na
etapie kontroli skór i nestingu offline poprawiła się prędkość i wydajność nestingu,
a także wzrosła liczba wycinanych formatek. Przepływ pracy jest bardziej płynny;
osiągnęliśmy wysoki poziom wydajności.”
Antonio Granieri,
Kierownik krojowni skóry

Informacje o firmie B&B Italia
B&B Italia to uznana na całym świecie włoska firma
działająca w sektorze designerskich mebli. Sukces
firmy jest oparty na zdolności reprezentowania
współczesnej kultury, rozpoznawania i przewidywania trendów oraz reagowania na zmiany w gustach
i stylu życia. Zaangażowanie w badania i innowacje
firmy jest odzwierciedlone w unikatowych meblach
mieszkalnych i kontraktowych reprezentujących
fundamentalną sferę historii włoskiego designu ze
względu na unikatowe połączenie kreatywności,
innowacyjności i możliwości przemysłowych wykorzystywanych do tworzenia ponadczasowych
produktów.

® Versalis jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Lectra.

Informacje o firmie Lectra
Firma Lectra angażuje się w tworzenie technologii klasy premium ułatwiających transformację cyfrową firm spoglądających w przyszłość,
które tchną życie w nasze garderoby, wnętrza samochodów, meble i wiele innych obszarów. Oferta Lectry wzmacnia pozycję zarówno marek
jak i producentów oraz usprawnia pracę od projektowania po produkcję, zapewniając im uznanie na rynku i spokój umysłu, na który zasługują.
Firma Lectra wspiera branżę meblarską, oferując oprogramowanie CAD, krojownie i profesjonalne usługi tworzone z myślą o meblach
tapicerowanych. Założona w 1973 roku firma Lectra posiada 32 oddziały na całym świecie i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Spółka
zatrudnia ponad 1700 osób, a w 2017 roku wypracowała 313 milionów dolarów przychodu. Lectra jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).
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