
Povestea unui client

B&B Italia continuă să fie deschizător 
de drumuri prin procesul offline 
Versalis oferit de Lectra
Motivaţi de pasiunea pentru inovaţia industrială care 
susţine creativitatea proiectării și calitatea produselor, 
compania de mobilă contemporană a ales procesul 
offline Versalis pentru a crește productivitatea, a 
reduce consumul de piele și a îmbunătăţi calitatea 
produselor. 

Provocarea

B&B Italia dorea să implementeze un 
proces care să se axeze mai mult pe pro-
ducţia de tip Lean, care să crească pro-
ductivitatea și eficienţa, să optimizeze 
consumul de piele și să standardizeze 
calitatea. 

Soluţia Lectra

Rezultate

B&B Italia a crescut productivitatea cu 
30% și a redus consumul de piele cu 3%, 
datorită utilizării procesului offline. 

Lectra a propus procesul offline Versalis, 
care îi permite companiei să optimizeze 
eficienţa fiecărei faze de croire a pieii, să 
evalueze și să înregistreze calitatea pieii 
înainte de croire și să obţină date fiabile 
privind performanţa. 

Oferta Lectra

O companie ultramodernă 
Cercetarea, inovaţia și calitatea sunt valorile 
fundamentale ale companiei B&B Italia. Când 
Piero Ambrogio Busnelli a înfiinţat compania 
în 1966, și-a dorit să depășească limitele me-
todelor tradiţionale ale producţiei de mobilier 
tapiţat. Acesta și-a imaginat o companie care 
să combine abordarea industrială, bazată pe 
tehnologie, cu accentul pus pe proiectare și 
experimentare. 

În prezent, compania B&B Italia își distribuie 
mobilierul în 80 de ţări, prin cele șapte ma-
gazine emblematice, 45 de magazine mono-
marcă și o reţea de 800 de puncte de vânza-
re specializate pe care le deţine. Dorinţa de 
a utiliza tehnologia cu scopul a susţine cre-
ativitatea proiectării și calitatea produselor 
este motorul din spatele celor 50 de ani de 
succes ai companiei și al abilităţii companiei 
de a crea mobilier unic, atât pentru sectorul 
rezidenţial, cât și pentru cel comercial, care 
anticipează tendinţele și interpretează cultura 
contemporană.



Protejarea ADN-ului mărcii
Cu ajutorul noului proces offline, B&B Italia a 
obţinut flexibilitatea de a implementa schimbări 
procesului în timpul de croire, a redus timpul 
de execuţie și a obţinut o sursă fiabilă de date  
pentru măsurarea performanţei. 

„După cinci luni de utilizare a procesului offline, 
am crescut productivitatea cu 30% și am redus 
consumul de material cu 3%”, spune Marco.

Beneficiile sunt și de natură calitativă. „Procesul 
offline este în ton cu misiunea companiei B&B 
Italia de a le oferi clienţilor produse de cea mai 
bună calitate. Putem digitaliza pieile imediat 
după primirea lor. Apoi, înregistrăm datele și îi 
oferim furnizorului feedback prompt cu privire  
la calitatea acestora”, spune Marco. 

Aceste informaţii sunt utilizate și pentru a îmbu-
nătăţi procesul de încadrare. În loc de a încadra 
piesele una câte una, programul de încadrare 
a pieilor multiple testează combinaţii de piei  
în cadrul unei comenzi, pentru a găsi „combi-
naţia câștigătoare”. 

„Lectra și B&B Italia împărtășesc același anga-
jament faţă de inovaţie, atât în ceea ce privește 
produsele, cât și procesele. Lectra este pentru 
noi un partener important. Ne ajută să înţele-
gem cum să îmbunătăţim metoda de croire”, 
declară Marco. 

„Încă o dată, suntem primii din Italia care utili-
zează tehnologii ultramoderne, pentru a crea 
produse de calitate superioară”, concluzionea-
ză Giorgio Busnelli, director general executiv. 

Despre Lectra
Pentru companiile care privesc spre viitor și care insuflă viață în garderobele noastre, în interioarele autovehiculelor, în mobilier și multe 
altele, Lectra se angajează să producă tehnologii de calitate superioară care facilitează transformarea digitală a industriei lor. Oferta Lectra 
pune la dispoziția mărcilor și fabricanților mijloace de la design la producție, asigurându-le respectul pieței și liniștea pe care o merită. 
Sprijinind Industria Mobilei, Lectra oferă softuri CAD, soluții pentru sala de croi și servicii expert dedicate modelelor tapițate. Înființată în 
1973, Lectra are în prezent 32 de filiale în întreaga lume și servește clienți din peste 100 de țări. Cu peste 1.700 de angajați, Lectra a raportat 
venituri de 313 milioane USD în 2017 și este cotată pe bursa Euronext (LSS).

Descoperirea unei  
modalităţi mai eficiente
Apetitul pentru inovaţie se extinde la pro-
cesele de producţie ale companiei. Fiind în 
căutarea celei mai bune modalităţi de a-și 
produce modelele de calitate superioară cu 
design contemporan, B&B Italia a descope-
rit compania Lectra. Cele două societăţi co-
laborează din 1987. B&B Italia a dorit să-și 
schimbe nu doar echipamentul de croire a 
pieii, ci și procesele de producţie, pentru a 
crește productivitatea globală și eficienţa și 
pentru a standardiza calitatea. Totuși, a fost 
nevoie ca aceste schimbări să se adapteze 
la elementele care vor fi păstrate în cadrul 
proceselor. 

„O echipă Lectra foarte competentă ne-a 
ajutat să analizăm fiecare etapă a procesului 
nostru, de la selectarea pieii până la descăr-
care, și să identificăm activităţile fără valoare 
adăugată. Echipa s-a proiectat în realitatea 
noastră, a înţeles nevoile noastre și a propus 
o soluţie care a avut în vedere misiunea com-
paniei B&B Italia de a le oferi clienţilor produ-
se de cea mai înaltă calitate”, explică Marco 
Piantoni, director de fabrică. 

Avantajele unui 
proces offline
În urma acestei analize, Lectra a recomandat 
soluţia offline Versalis. În acest proces offline, 
operatorii realizează încadrarea, gestionarea 
pieii și activităţi de croire în paralel, la staţii de 
lucru separate. Fiecare etapă este optimizată 
pentru a se obţine cele mai bune rezultate în 
ceea ce privește fluxul, eficienţa și calitatea. 

„Separarea fazei de identificare a defectelor 
de cea de croire ne permite să alegem cu 
atenţie pieile care corespund standardelor 
noastre, fără a afecta timpul de croire. Prin ur-
mare, putem îmbunătăţi semnificativ produc-
tivitatea și calitatea”, spune Marco Piantoni. 

Utilizarea acestui proces a însemnat o îndepăr-
tare semnificativă de procesul anterior al com-
paniei B&B Italia. Pentru a evita întreruperea 
producţiei, experţii Lectra au ajutat compania 
să se pregătească pentru implementarea noilor 
soluţii. Activităţile de formare a operatorilor, de 
atribuire a zonelor de calitate a pieii, de colec-
tare a datelor și de partajare a celor mai bune 
practici s-au realizat în momentul livrării staţiei 
de digitalizare. În momentul livrării sistemului 
Versalis, singurul lucru rămas de făcut a fost 
conectarea acestuia și punerea în funcţiune.

Despre B&B Italia
B&B Italia este o companie italiană recunoscută la 
nivel internaţional în domeniul proiectării de mobi-
lă. Succesul companiei are la bază abilitatea sa de a 
reprezenta cultura contemporană, de a recunoaște 
și anticipa tendinţele și de a răspunde la schimbări-
le preferinţelor și stilurilor de viaţă. Accentul pus de 
companie pe cercetare și inovaţie este reflectat în 
mobilierul rezidenţial și comercial unic, care repre-
zintă un segment fundamental al designului italian, 
datorită combinaţiei unice de creativitate, inovaţie și 
capacităţi industriale utilizate pentru a crea produse 
întotdeauna la modă. 

“Cu noua soluţie Versalis, fazele de verifi-
care a pieii și încadrarea offline au îmbu-
nătăţit viteza și randamentul încadrării, prin 
urmare și numărul de piei croite. Fluxul de 
lucru este mai simplu și am atins un nivel 
ridicat de eficienţă.”

Antonio Granieri, 
Manager al sălii de croit pentru piele

® Versalis este marcă comercială înregistrată deţinută de Lectra.
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