Omnia Leather znajduje przepis na sukces
personalizacji produktów dzięki systemowi Versalis
Omnia zwiększa wydajność materiałową rozkroju skóry
o 3%, przyspiesza proces cięcia i poprawia jakość dzięki
krojowni Versalis.
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mnia Leather to owoc ambicji
i wyobraźni dwóch włoskich
imigrantów: Salvatore Zolferino
i Emilio Nastri. Gdy jako młodzi ludzie
przybyli do Stanów Zjednoczonych,
zaczęli pracować w branży tapicerskiej.
Po 30 latach pracy w branży zdecydowali,
że chcą spełnić swój „american dream”.
Założyli firmę Omnia. Dzięki współpracy
z włoskimi garbarniami Salvatore i Emilio
byli w stanie dostarczać produkty, których
brakowało na rynku amerykańskim:
wysokiej jakości skórzane meble w stylu
europejskim w przystępnej cenie.
Jednakże pozyskiwanie wstępnie pociętej
skóry od europejskich dostawców nie
pozwalało firmie Omnia nadążyć za
zmianami popytu na rynku amerykańskim.

„W miarę rozwoju działalności
stwierdziliśmy, że wśród konsumentów występuje wyższe zapotrzebowanie na większe sofy
oraz szerszy wybór konfiguracji i
skór. Postanowiliśmy więc realizować całą produkcję w Stanach
Zjednoczonych” – wyjaśnia Peter
Zolferino, prezes firmy Omnia.
Omnia przekształciła się z jednoosobowej
firmy, oferującej operacje cięcia i szycia
oraz sześć modeli, w kompleksowego
producenta z 250-osobowym zespołem i
ofertą ponad 300 modeli dla coraz większej
bazy klientów.

Co wyróżnia
firmę Omnia
W miarę jak meble stają się coraz bardziej
zależne od trendów, ważne jest, aby
wiedzieć na bieżąco, które style są modne,
które odchodzą do lamusa, a które cieszą
się rosnącą popularnością. Omnia uważa, że
bliska współpraca ze sprzedawcami detalicznymi jest kluczowym elementem rozwoju firmy. „Detaliści stanowią sedno naszej
działalności. Zapewniają pierwszy kontakt z
klientem i informują nas o trendach na rynku. Pozwala nam to na dostosowanie się do
tych trendów w modzie i zapotrzebowania
konsumenta” – stwierdza Peter.

Potrzeba
zmian
Przejście z operacji cięcia i szycia na kompleksową produkcję wymagało wielu prób i błędów.
Kiedy firma Omnia zaczęła samodzielnie kroić
skóry, operacje wykonywano ręcznie z
wykorzystaniem pisaka i nożyczek. Zespoły
dwuosobowe rysowały szablony na skórach
za pomocą pisaka, a następnie wycinały każdy
element nożyczkami. Proces ten okazał się
pracochłonny i kosztowny ze względu na konieczność zatrudnienia dwóch osób w zespole
do wycinania i nanoszenia układu kroju.

Klienci wymagają umiejętności współtworzenia idealnego mebla dostosowanego do
ich stylu życia, a także stylu wnętrza domu.
Dla firmy Omnia „personalizacja komfortu” to nie pusty frazes, ale autentyczna
obietnica marki. Klienci mogą wybierać
spośród tradycyjnych, przejściowych i
współczesnych stylów, mebli stacjonarnych
i ruchomych, z wyborem setek rodzajów
skór i tkanin oraz mnóstwem konfiguracji i
rozmiarów sof.
Wytwarzanie produktów w Stanach
Zjednoczonych pozwala firmie Omnia nie
tylko oferować klientom szeroką gamę
poszukiwanych opcji, ale także szybko
realizować dostawy. „Produkcja w Stanach
Zjednoczonych jest dla nas ważna, abyśmy
mogli oferować produkt wysokiej jakości,
kupować wysokiej jakości amerykańskie
surowce oraz dostarczać na czas wiele
konfiguracji i skór” – wyjaśnia Peter.
Pozwala to również firmie Omnia utrzymać
zaangażowanie w praktyki zrównoważonej
produkcji. „Jesteśmy członkiem i założycielem Sustainable Furniture Council. Trend
na rynku polega na tym, że konsumenci
oczekują zrównoważonego produktu.
Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, aby upewnić się, że otrzymujemy
wysokiej jakości surowiec, który odpowiada
parametrom zrównoważonego rozwoju” –
kontynuuje Peter.
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Aby przyspieszyć ten proces, firma postanowiła pominąć etap nanoszenia układu kroju
i po prostu umieszczać szablony na skórze
i wycinać je nożem. Przyspieszyło to nieco
proces, ale wciąż stwarzało wiele wyzwań.
Chociaż cięcie za pomocą noża było relatywnie
szybsze niż proces nanoszenia układu kroju i
cięcia, nadal nie pozwalało nadążyć za napiętym
harmonogramem produkcji. W rezultacie
pracownicy musieli pracować w godzinach
nadliczbowych. Ponadto w przypadku firmy,
która oferuje tak wiele różnych modeli i
konfiguracji, liczba szablonów była trudna
do zarządzania. „Przy szablonach z tektury
zawsze brakowało nam elementów, popełnialiśmy błędy” – wspomina Gregory Rodriguez,
kierownik krojowni w firmie Omnia.
Wraz z rosnącą presją na dział skór, firma
Omnia wiedziała, że nadszedł czas na zmiany.

Zyski w wielu
obszarach
Nowy proces cięcia skóry w firmie Omnia,
który obejmuje zastosowanie oprogramowania Formaris firmy Lectra do tworzenia
szablonów, pozwolił osiągnąć zamierzony
poziom wydajności materiałowej rozkroju,
produktywności i jakości.

Partner
z wyboru
Współpraca firm Omnia i Lectra sięga
2004 roku. „Od około 15 lat korzystamy
z krojowni firmy Lectra i cenimy jakość
oraz obsługę” – mówi Peter. Kiedy więc
rozpoczęto poszukiwania nowego procesu
cięcia skóry, Lectra znajdowała się na
samym początku listy i wkrótce pozostała
na niej jako jedyny słuszny wybór.
Porównując z innymi dostępnymi na
rynku rozwiązaniami do cięcia skóry,
system Versalis wyróżniał się z wielu
powodów. „Wybraliśmy system Versalis
spośród konkurencji ze względu na jego
wydajność i szybkość. Inne maszyny,
które oglądaliśmy na rynku, wymagały
przenoszenia i nanoszenia układów kroju na
poszczególne błamy skóry. To był powolny proces cięcia, który oznaczał o wiele
więcej przenoszenia materiałów i był
bardziej pracochłonny niż Versalis” –
wyjaśnia Peter. Dodaje: „Oferowane
oprogramowanie umożliwiło o wiele
szybszy nesting i ostatecznie osiągnięcie
większej wydajności materiałowej
rozkroju skór”.
Zespół Omnia zwrócił się do
Międzynarodowego Centrum
Zaawansowanych Technologii firmy Lectra
w Cestas we Francji z prośbą o zademonstrowanie systemu Versalis i korzyści, jakich
można oczekiwać po jego wdrożeniu.
Wyniki testów przekonały firmę Omnia, że
dzięki Versalis może spodziewać się poprawy wydajności materiałowej rozkroju skór
o 3% i ogólnych zdolności produkcyjnych o
4%. Omnia zainwestowała w swoje pierwsze rozwiązanie Versalis do cięcia skóry w
2015 roku, a trzy lata później zakupiła drugi
taki system.

Cyfrowe połączenie oprogramowania Formaris i krojowni Versalis usprawnia proces i
ułatwia tworzenie wielu modeli i konfiguracji,
które produkuje Omnia. „W przypadku
oferowania 40 różnych konfiguracji, jak to ma
miejsce dla 80% naszych modeli, istnieje wiele
szablonów. Dzięki oprogramowaniu Formaris
dokonujemy digitalizacji każdego modelu i
każdej konfiguracji na komputerze. Następnie
przesyłamy to do krojowni Versalis.”
Połączenie oprogramowania do automatycznego nestingu i bardzo precyzyjnego cięcia
przez system Versalis pozwala firmie Omnia
uzyskać najwyższą wartość z każdego błamu
skóry. „Przy cięciu ręcznym—zarówno przy
nanoszeniu układów kroju, jak i cięciu—nasza
wydajność materiałowa rozkroju wynosiła
około 70–71%. Dzięki systemowi Versalis stale
osiągamy 75%” – mówi Gregory.
Wyeliminowano również problemy związane z
jakością i produktywnością. „System Versalis
pozwolił nam trzykrotnie wydłużyć czas
produkcji przy mniejszym, trzyosobowym
zespole. Pozwala nam również ograniczyć
liczbę błędów w stosunku do cięcia z użyciem
ręcznego noża, ponieważ szablony znajdują
się w systemie. Zawsze otrzymujemy lewe
i prawe cięcie. Ponieważ każdy szablon ma
swoją strefę, nesting firmy Lectra pozwala
nam uzyskać najlepszą możliwą wydajność
materiałową skór” – stwierdza Peter.
Versalis pomaga również firmie Omnia
ulepszyć i tak już doskonałą obsługę klienta.
Krojownia Versalis pomaga osiągnąć elastyczność potrzebną do szybkiego i skutecznego
reagowania na zamówienia i zmiany
wprowadzane w ostatniej chwili. Dzięki zintegrowanemu, cyfrowemu procesowi Versalis
firma Omnia może dotrzymywać terminów
niezbędnych do spełnienia oczekiwań klienta.
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Zintegrowany pakiet oprogramowania
Versalis i raporty z analizy produktywności
stały się istotnymi elementami programu
ciągłego doskonalenia firmy, umożliwiając
monitorowanie zużycia skór, ocenę
wydajności systemu i porównywanie
produktywności z ustalonymi celami.
„Dzięki systemowi Versalis możemy znacznie
łatwiej nadzorować naszą produkcję,
porównując poszczególne maszyny, zespoły i
wydajność materiałową rozkroju. System ten
pozwala nam także porównywać garbarnie.

Kupujemy podobne produkty z różnych
garbarni i możemy określić, które z nich
przysyłają nam lepszy surowiec. Pozwala
nam to śledzić naszych dostawców i sprawić,
że dostarczą nam produkt wysokiej jakości” –
wyjaśnia Peter.
Ogólnie rzecz ujmując, Versalis jest mile
widzianym dodatkiem w firmie Omnia.
„Pozwala nam osiągnąć duże oszczędności z
punktu widzenia nakładów pracy, ponieważ
ogranicza konieczność przenoszenia błamów
skóry i ciężkich szablonów. Zwiększa też bezpieczeństwo w zakładzie. Jest to ogromna
zaleta z punktu widzenia firmy Omnia.”

Przyszłość firm
Omnia i Lectra
Najlepsza w swojej klasie technologia
i unikalna wiedza firmy Lectra w zakresie cięcia pomogły firmie Omnia w
osiągnięciu ambitnych celów biznesowych. „Od wielu lat Lectra ogromnie
wspiera naszą firmę. Bez pomocy firmy
Lectra nie bylibyśmy w stanie osiągnąć
obecnej wydajności, szybkości produkcji w dziale cięcia skór, a szczególnie
oszczędności w zakresie zużycia skór”
– dodaje Peter.
Peter uważa firmę Lectra za kluczowy
element strategii rozwoju swojego
przedsiębiorstwa: „Optymistycznie
spoglądam na przyszłą współpracę firm
Lectra i Omnia. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na skórę w firmie Omnia
i w miarę rozwoju naszej działalności,
dodamy kolejną maszynę i będziemy
dalej modernizować nasze urządzenia
z wykorzystaniem oprogramowania
oferowanego przez firmę Lectra.”

@LectraOfficial
LectraFurniture

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, producentów, jak i
detalistów 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
2018 roku wypracowała 333 milionów dolarów przychodu. Lectra jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).

