
Ese.Y 
Lectra ile Daha Akıllı Üretmek

2001 yılında Çin'in Zhengzhou kentinde 
kurulan Ese.Y'nin endüstri işletmesinde Ar-
Ge ve üretimi geliştirmeye olan kararlılığı 
onu kadın giyim pantolon kategorisinde bir 
lider haline getirmiştir. Zhengzhou Tekstil 
Endüstrisi Parkı'ndaki üretim tesisi, kadın 
pantolonu konusunda Çin'deki en büyük 
üretim sahasıdır.

Başarısına rağmen, Ese.Y, rehavete kapıl-
maması gerektiğinin bilincindeydi. Çin'de 
tüketicinin modaya olan talebi giderek bü-
yüyordu, online (çevrimiçi) satışlar önemli 
ölçüde artmıştı ve e-ticaret promosyonları 
moda endüstrisinin işleyişini değiştiriyor-
du. Ese.Y, daha kıvrak bir tedarik zinciri 
oluşturmasına ve bu yeni pazarın özelliği 
olan küçük parti üretim siparişlerini daha 
iyi idare edebilmesine olanak sağlayacak 
olan, akıllı üretime geçmeye karar verdi.

Seçeneklerini inceledikten sonra, Ese.Y, 
Lectra'nın Vector kesim makinelerini seçti. 
Bu yüksek performanslı kesim sistemleri 
geniş bir kumaş yönetim opsiyonları ile 
geldi ve en karmaşık siparişleri dahi idare 
edebilecek kadar sağlamdı. Her bir Vector, 
sadece işçilik maliyetlerinden Ese.Y'ye 
yılda 300.000 RMB'den fazla tasarruf 
sağladı. Aynı zamanda, hassas, sıfır paylı 
kesim özellikleri sayesinde makineler, atık 
kumaş miktarını ve kesim parçası başına 
kumaş maliyetini azaltmaya yardımcı oldu.

Ese.Y. Başkan Yardımcısı Sun Yifei, “Verimli-
lik ve çeviklikte belirgin bir artış gördük, bu, 
giderek evrimleşen üretim gereksinimlerine 
hızlı ve verimli bir şekilde yanıt vermemize 
olanak tanıyor” diyor. “Lectra, işleyişimizi 
küçük parti üretimine adapte etmemize, 
ürün kalitesini iyileştirmemize ve maliyetle-
rimizi azaltmamıza yardımcı oldu.”
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Lectra Hakkında
Lectra kendini, gardıroplarımıza, otomobillerimizin içine, mobilyalarımıza ve daha fazlasına hayat veren, ileriye dönük şirketlerin 
endüstrilerinin dijital dönüşümünü kolaylaştıran üstün teknolojiler üretmeye adamıştır. Lectra’nın sunumu, markalara ve üreticilere 
tasarımdan üretime kadar güç verir, onlara hak ettikleri pazar saygınlığını ve gönül rahatlığını sağlar. Moda ve konfeksiyon sektörüne 
destek veren Lectra, giyim, aksesuar ve ayakkabı tasarlama, geliştirme ve üretimi konularında PLM ve CAD yazılımları, kesimhane 
çözümleri ve uzman hizmetler sunmaktadır. 1973 yılında kurulan Lectra, bugün dünya genelinde 100’den fazla ülkede müşterilerine hizmet 
veren 32 yan kuruluşa sahiptir. 1.650’den fazla çalışanı ile Lectra, 2017 yılında 313 milyon dolar gelir beyan etmiştir. Lectra, Euronext’te 
(LSS) listelenmektedir.

Giderek büyüyen moda hevesi ve insanlara al, al, 
al diye baskı yapan Double 11 (“Bekarlar Günü”) 
gibi online( çevrimiçi) alışveriş etkinlikleri ara-
sında, Çin'in online giyim pazarı gürlüyor. E-tica-
retteki bu hızlı büyüme, giyim üreticisi Ese.Y'nin 
efsanevi bir statüye yükselmesine yardımcı oldu. 
2011 yılında, Ese.Y'nin Tmall.com üzerindeki kadın 
pantolonu satışları 8 milyon RMB'ye ulaştı. Sonra-
ki yıl, 80 milyon RMB'ye, daha sonra 2013 yılında 
200 milyon RMB'ye sıçradı ve 2015'te 300 milyon 
RMB'yi geçti. Bugün Ese.Y, Tmall.com'daki kadın 
pantolon kategorisinde ilk sırada yer almaktadır.

Sun Lecti, “Lectra’nın kesimhane çözümü 
üretim organizasyonumuzu daha çevik bir 
hale getirdi, böylece talepteki dalgalanma-
larla daha iyi başa çıkabilirdik” diyor. “2012 
yılında, 80.000 siparişin teslim edilmesi 10 
gün sürdü. 2016 yılında, siparişlerin alındığı 
[aynı] gün üretimi tamamladık—bu geliştiril-
miş verimliliğimizin gerçek bir kanıtıdır.”

- Sun Yifei, Başkan Yardımcısı, Ese.Y
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“100-200 RMB olarak fiyatlandırılan pantolonlar, 
aynı tarz, kumaş ve operatörle olsalar dahi, 
kaliteleri 700-800 RMB'ye mal olanlardan önemli 
ölçüde farklı olacaktır” diye açıklıyor Yifei. “Lectra 
teknolojisi, maliyetlerimizi yükseltmeden bu yüksek 
standartları elde etmemize yardımcı oldu.”

E-ticaret için Üretmek
E-ticaret, Ese.Y'yi bir başarı haline getirmiş olabilir, 
ancak online iş modeli hazır giyim üreticisi için 
büyük zorlukları da beraberinde getirmektedir. 
Talepteki öngörülemeyen sıçramalar ve y-kuşağının 
kişiselleştirilmiş ürünler tercihi, geleneksel siparişe 
dayalı üretime göre daha esnek bir organizasyon 
gerektiriyor. 2016 yılında yapılan “Double 11” 
festivalinde, Ese.Y'nin Tmall.com mağazası sadece 
20 dakika içinde 10 milyon RMB satış yaptı—
kadın pantolonu için yeni bir rekor. Ese.Y, bu türde 
devasa sipariş sıçramalarını böyle kısa bir zaman 
diliminde idare edebilmek için çevik bir üretim 
organizasyonuna ihtiyaç duyuyordu. 

Ese.Y akıllı üretim ve gelişmiş teknolojinin bir bile-
şiminin, daha esnek bir tedarik zinciri yaratmanın 
ve geleneksel üretim organizasyonunu e-ticare-
tin ihtiyaçları ile uzlaştırmanın anahtarı olduğunu 
anladı. Sun Lecti, “Lectra'nın kesimhane çözümü 
üretim organizasyonumuzu daha çevik bir hale 
getirdi, böylece talepteki dalgalanmalarla daha 
iyi başa çıkabilirdik” diyor. "2012 yılındaki Double  
11 sırasında, 80.000 siparişin teslim edilmesi 10 
gün sürdü. 2016 yılında, ilk günden—siparişlerin 
alındığı gün—üretimi tamamladık, bu geliştirilmiş  
verimliliğimizin gerçek bir kanıtıdır."

Birinci Sınıf Ürün Talebi
Çin'de online (çevrimiçi) pazar, birinci sınıf kalite ve 
kişiselleştirme arayan genç tüketicilerle lüks mar-
kaları tercih etmeye başladı. Ese.Y, odak noktasını 
kaliteyi iyileştirmeye çevirdi ve böylece e-ticaret 
mağazasına bir dizi lüks ürün ekleyebildi.

Manuel bir kesimhanede üretilen kesilmiş parça-
lar tipik olarak parçadan parçaya birkaç milimetre 
kadar farklılık gösteri ve kumaş israfına ve dikiş 
verimliliği ve kalitesini olumsuz yönde etkilenme-
sine neden olur. Lectra'nın Vector kesim makinesi, 
standartlaştırılmış kesilmiş parçaları üretir, düzen-
sizlikleri ortadan kaldırır, dikiş sürecini iyileştirir ve 
her seferinde tutarlı, kaliteli bir ürün sağlar.

Daha Küçük Partiler, 
Daha Hızlı İşlem

Daha önceleri Taobao.com'da, en çok satan tek 
bir ürün, bütün bir mağazayı desteklemek için 
yeterliydi. Bugün, markalar aynı şeyi yapmak için 
düzinelerce en çok satan ürüne ihtiyaç duyuyor. 
Buna cevaben, Ese.Y, online (çevrimiçi) ve offline 
(çevrimdışı)’ı birleştiren ve çok özellikli, küçük 
parti üretimi desteklemek için operasyonunu 
yenileyen, böylece yeni siparişlere ve talepteki 
dalgalanmalara daha hızlı cevap verebileceği, 
yeni bir perakende modelini keşfediyor. Lectra'nın 
kesimhane çözümleri, Ese.Y'nin üretimini hızlı, 
esnek ve güvenilir tutan bu güncellenmiş akıllı 
tesisin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sun Yifei, “Hedefimiz tam otomatik, esnek ve %100 
akıllı olmak” dedi. “Lectra'nın kesimhane çözümleri 
kesim kalitemizi, üretim kapasitemizi, kumaş kulla-
nım oranımızı ve genel verimliliğimizi geliştirmemize 
yardımcı oldu. Endüstri 4.0 için tasarlanan teknoloji-
lerinin, kesimhane operasyonumuzu iyileştirmemize 
ve düzenlememize yardımcı olmaya devam edece-
ğine ve gerçekten akıllı bir üretim tesisi kurabilece-
ğimiz sağlam bir temel oluşturacağına her zaman 
güveniyoruz.”


