PRACUJ WYDAJNIE
Osiągnij sukces z firmą
Lectra
W jaki sposób producenci mebli
tapicerowanych mogą poprawić swoją
wydajność?

Obecnie konsumenci oczekują więcej. Chcą mieć większy
wybór produktów, lepiej dopasowanych do ich potrzeb,
w bardziej konkurencyjnych cenach z krótkim terminem
realizacji. Paradoksalnie zaoferowanie im tych wszystkich
korzyści może zmniejszyć zyski Twojej firmy.
Przyspieszenie produkcji może wpłynąć na pogorszenie jakości, a reagowanie na nasilającą się
presję cenową ze strony konkurencji może obniżyć rentowność Twojego biznesu.
Dlatego wydajność w produkcji mebli tapicerowanych stała się teraz istotna bardziej
niż kiedykolwiek. Niezmienna, zrównoważona wydajność jest kluczowa dla zaspokojenia
potrzeb coraz bardziej wymagających klientów bez obniżania opłacalności produkcji.
Poprawiając efektywność procesów,
można zwiększyć wydajność i wyprzedzić
konkurentów.

„Zastosowanie cyfrowych oraz
automatycznych technik cięcia
pozwala nam znacznie zwiększyć
wydajność produkcji. Pozwoliło
nam to osiągnąć nasze cele pod
względem obsługi mniejszych
partii, a także obniżenia kosztów.”
Pan Chaoping
Dyrektor ds. Lean Production
i Zarządzania Planowaniem,
KUKA
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Pracuj wydajnie

Doskonałość operacyjna i koncepcja
Lean Manufacturing to fundamenty
maksymalizacji wydajności procesów i
najlepszego wykorzystania atutów firmy.
Bazując na 30-letnim doświadczeniu w
branży meblarskiej, firma Lectra wie, że
doskonałość operacyjna powinna przeniknąć
do wszystkich obszarów działalności, aby:
■■

Poprawić elastyczność i efektywność,

■■

Zwiększyć wydajność,

■■

Podnieść jakość.

Zwiększ elastyczność
i efektywność
Produkcja mebli tapicerowanych to
złożony proces.
Codzienna lista zadań obejmuje realizację
wielu zleceń, modeli, wariantów i opcji –
z których każdy wykonywany jest z innego
materiału. Duża popularność mebli modułowych i produkowanych na indywidualne zamówienie stanowi dodatkowe wyzwanie dla
producentów. Złożoność tego typu zleceń
i powiązanych danych utrudnia optymalizację harmonogramu produkcji, zwiększając
koszty i wydłużając potrzebny czas.
Aby utrzymać konkurencyjność, trzeba
uprościć proces produkcji dla elastycznego
i sprawnego reagowania na potrzeby
klientów.
Kluczem do sukcesu są zdolności
adaptacyjne w zakresie wprowadzania
szybkich i skutecznych zmian. Firmy
odnoszące sukcesy zdołały ograniczyć czas
rozwoju produktu, koszty i zużycie materiału,
jednocześnie eliminując błędy i skracając
terminy realizacji. Wybrane przez Ciebie
rozwiązane powinno upraszczać Twoją
codzienną pracę — a zarazem uwzględniać
rygorystyczne wymogi jakościowe lub
złożoność produkcji.

Przykład
Cięcie pojedynczych warstw
jest obecnie najbardziej
rozpowszechnioną formą produkcji
w Europie i Stanach Zjednoczonych,
zarówno pod względem
organizacji wolumenu produkcji,
jak i terminów. W ciągu minionych
4 lat terminy realizacji zostały
skrócone o 30%. W warunkach
rosnącej różnorodności modeli
i kastomizacji producenci byli
zmuszeni zreorganizować swoją
działalność w celu optymalizacji
produkcji, zleceń cięcia i zarządzania
rolkami. Nie byłoby to możliwe bez
zautomatyzowanego procesu.

Dwie wskazówki,
w jaki sposób poprawić
elastyczność i efektywność
1. Popraw zarządzanie modelami i danymi
za pomocą oprogramowania, takiego jak
DesignConcept firmy Lectra. Automatyzuje
ono modyfikacje projektowe w modelach i
ich wariantach, zapewniając automatyczne
przenoszenie zmian wprowadzonych w modelu 3D do modelu 2D. Zmiany są zaktualizowane również w arkuszach danych technicznych, aby można było zapewnić wszystkim
działom dostęp do dokładnych i aktualnych
danych. Od stopnia automatyzacji procesu
zależy możliwość eliminowania ryzyka błędów i zapewnia poprawności danych. Można
również zminimalizować koszty wszelkich
zmian, które będą wprowadzane później.
2. Wybierz właściwe połączenie pracowników, procesu i technologii. Nawet najbardziej
uzdolnieni pracownicy nie będą w stanie
pracować z optymalną wydajnością bez
odpowiednich narzędzi. Samo innowacyjne
oprogramowanie nie wystarczy do poprawy
wydajności. A brak wydajnych procesów
negatywnie wpływa na przepływ pracy.
Idealne rozwiązanie wymaga odpowiedniego połączenia wszystkich trzech czynników.
Należy też pamiętać o zapewnieniu skutecznego zarządzania zmianami dla sprawnej
realizacji wszystkich projektów dla uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji
długoterminowych.
DesignConcept Furniture to rozwiązanie
firmy Lectra do projektowania, kosztorysowania, wykonywania wirtualnych
prototypów w 3D oraz opracowywania i
industrializacji mebli tapicerowanych.
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Zwiększ wydajność
Głównym celem zwiększenia efektywności prowadzonej działalności jest uzyskanie większego zwrotu
z zainwestowanego kapitału i wzrost zysków. Niezależnie od typu używanego materiału – skóry, tkanin
gładkich czy wzorzystych – należy starać się produkować tyle samo lub więcej przy zużyciu mniejszej
ilości materiału. Trzeba znaleźć sposoby na wzrost wydajnośći bez konieczności zwiększania nakładów.
Producenci powinni również zastanowić się nad sposobami poprawy płynności procesów, przy jednoczesnym ograniczeniu zmienności i nieplanowanych czynników w produkcji. Umożliwi to zaoszczędzić
czas i ograniczyć koszty, które wynikają z przestojów produkcyjnych. Dzięki systemom eliminującym
błędy i wizualnemu zarządzaniu, nieprawidłowości są wykrywane automatycznie, a kosztowne pomyłki
eliminowane. Systemy te pozwalają zoptymalizować zasoby, a zarazem ograniczyć zależność od operatora. Jest to filozofia zarządzania Lean Management, która umożliwia poprawić wydajność i wyeliminować
straty czasu przy jednoczesnym podnoszeniu jakości.
Producenci powinni przeanalizować, w jaki sposób technologia wpływa na ich procesy. Korzystanie
z nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, np. ostrzy, papieru itp. będzie mieć niekorzystny wpływ
na jakość i wydajność. Można co prawda zaoszczędzić pieniądze w krótkiej perspektywie czasowej, ale
ogólny koszt dla firmy może przewyższyć poczynione oszczędności.
Lectra pomaga firmom meblarskim na całym świecie w usprawnieniu ich działalności i podniesieniu
wydajności. Oferujemy kompleksowy zestaw dedykowanego oprogramowania, sprzętu i profesjonalnych
usług dla producentów mebli. Cały proces produkcyjny jest zoptymalizowany i zapewnia doskonałą równowagę pomiędzy wszystkimi fazami produkcji, w ten sposób zwiększając efektywność i niezawodność.
Analizując możliwości poprawy wydajności, należy zastanowić się nad kilkoma zagadnieniami:
„Czy cena zakupu nie jest
najważniejszym czynnikiem
podczas inwestowania w nowe
rozwiązania produkcyjne?”
Zawsze istnieje pokusa dokonania zakupu przede wszystkim
w oparciu o cenę. A czy kiedykolwiek przeprowadziłeś kalkulację
kosztów wynikających z niskiej
jakości i wydajności w kontekście
zużycia materiału i produktywności
w firmie? A co z kosztami niedotrzymania terminów dostaw przez
krojownię?
W oparciu o naszą specjalistyczną
wiedzę wesprzemy Cię najlepszymi
praktykami branżowymi i doradzimy, jak zoptymalizować procesy,
aby odpowiadały Twoim wymaganiom i strategii biznesowej.

SKRÓT FAKTÓW
Dla firmy produkującej
średnio 200 foteli dziennie
koszty te mogą sięgać
kilkuset euro dziennie
w obszarze produkcji.
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Pracuj wydajnie

„Czy mogę mieć pewność,
że te rozwiązania pozwolą mi
uniknąć przestojów w pracy?”

„Jak mogę mieć pewność,
że uzyskuję najlepszą stopę
zwrotu z inwestycji (ROI)?”

Wiele firm postrzega koszty konserwacji jako coś opcjonalnego.
Wskutek tego są one ograniczane
w pierwszej kolejności w celu
osiągnięcia oszczędności.

Oszacowanie zwrotu z inwestycji przed zakupem systemu jest
oczywiste. Firma Lectra posiada
fachową wiedzę i może doradzić
najlepszą inwestycję zgodną ze
strategicznymi celami danej firmy.
Po dokonaniu wyboru należy
upewnić się, że wybrana inwestycja przyniesie oczekiwany zwrot
w określonym okresie. Możemy
pomóc w ustaleniu kluczowych
wskaźników wydajności (KPI),
aby można było sprawdzić efektywność wdrażanych zmian.

W firmie Lectra uważamy, że
rzeczywistość jest diametralnie
inna, gdyż nakłady na konserwację
w istocie pozwalają zaoszczędzić
pieniądze. Nasi eksperci zapewniają
codzienne wsparcie, w tym
konserwację prewencyjną naszych
rozwiązań oraz określają najlepszy
zestaw materiałów eksploatacyjnych w celu wydłużenia okresu
eksploatacji inwestycji. Ponadto
wbudowane czujniki nieustannie
monitorują system i alarmują użytkownika, jeśli wykryją nieprawidłowości w działaniu. Użytkownik jest
w stanie podjąć działania zaradcze,
zanim wystąpi awaria. Dodatkowo
przygotowano odpowiednie ekrany
z kluczowymi pomiarami wyświetlanymi w czasie rzeczywistym,
aby operator mógł na bieżąco
obserwować, czy katery pracują
z maksymalną wydajnością.
Należy wystrzegać się fałszywych
przesłanek ekonomii, które obiecują natychmiastowe oszczędności,
ale w dłuższej perspektywie czasowej wiążą się z wyższymi kosztami.

Na przykład podczas analizy procesu cięcia skóry możemy zobaczyć, czy występują jakiekolwiek
odchylenia wydajności lub produkcji, co pomoże zidentyfikować
i wyeliminować ewentualne
„wąskie gardła” procesu.
Aby zapewnić najwyższy zwrot
z inwestycji w produkcję, opracowaliśmy dwa rozwiązania —
Versalis i Vector, które pozwalają
maksymalnie skrócić czas potrzebny na przygotowanie rozkroju, czyli
etap nieprodukcyjny i zapewniają
najwyższą jakość cięcia.

Podnieść jakość
Konsumenci nie tylko oczekują niskich
cen, ale też wysokiej jakości. Jest to jeden
z głównych czynników, który może pomóc
producentowi mebli odnieść większy
sukces. Im więcej produktów zyska renomę
dobrych jakościowo, tym silniejsza będzie
lojalność klientów. Będą oni bardziej
skłonni do dokonania ponownego zakupu
w Twojej firmie, a nawet mogą pełnić rolę
rzeczników marki.
Ale nie jest to takie proste, jak kontrola
jakości na końcowych etapach cięcia lub
produkcji finalnej. Wymogi jakościowe
stanowią integralną cześć całego procesu
produkcyjnego, ponieważ obok niskiej
efektywności to właśnie brak odpowiedniej
jakości generuje wysokie koszty wskutek
strat czasu i odpadów materiałowych:
niektóre dane szacunkowe wskazują, że
koszt ten wynosi średnio co najmniej 10 000
euro miesięcznie.
Hasło „Zrób to dobrze za pierwszym razem”
jest uzasadnione ekonomicznie.

Trzy sposoby na poprawienie jakości
1. Spójne, dokładne dane
Jest to ważne na każdym etapie, od etapu
projektu po fazę produkcji, ponieważ ułatwia powtarzalność. Ale po co wymyślać
na nowo koło? Standaryzacja pozwala
zaoszczędzić czas i pieniądze. Na przykład
wewnętrzne konstrukcje, w tym pianki,
mogą być standaryzowane i przystosowane
do łatwego powielenia. To radykalnie skraca
czas opracowania produktu. Aby to osiągnąć, trzeba zadbać, aby każdy pracownik
korzystał w swojej pracy z jednego, łatwo
dostępnego źródła dokładnych i stale
aktualizowanych danych.
2. Połączenie innowacji z fachową wiedzą
Chociaż technologia sama w sobie przynosi
korzyści firmie, to bez optymalizacji całego
procesu nie można uzyskać maksymalnego
zwrotu z inwestycji. I tutaj właśnie może
przyjść z pomocą firma Lectra. Na przykład
na etapie produkcji nasza technologia i fachowa wiedza współdziałają w celu zaoferowania najlepszej jakości cięcia i otrzymania
pożądanej jakości produktu gotowego.
3. Dążenie do ciągłej poprawy
Jakość nie jest jednorazowym przypadkiem,
lecz ciągłym procesem. Firma Lectra dąży
do zawierania długoterminowych relacji
z klientami przynoszących obustronne
korzyści. W ten sposób jakość wyjściowa
może zostać zagwarantowana, a
następnie konsekwentnie podnoszona
w celu stworzenia faktycznej przewagi
konkurencyjnej firmy.

„Od kiedy zaczęliśmy używać tego
sprzętu, wyeliminowaliśmy błędy.
W rezultacie nasze wskaźniki
zużycia materiałów poprawiły
się o 2–3 punkty procentowe.”
Thunder Chen
Dyrektor do spraw operacji,
Trayton Group
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Sukces dzięki firmie Lectra
Najlepsze doświadczenie zdobyte we współpracy z największymi markami w branży produkcji mebli
tapicerowanych pomaga wszystkim naszym klientom sprostać wyzwaniom i osiągnąć swoje cele
strategiczne.
Oferujemy specjalistyczną wiedzę w połączeniu z elastycznymi, kompleksowymi rozwiązaniami, które
rozciągają się od etapu opracowania produktu po fazę poprodukcyjną. Umożliwia to producentom
mebli podejmowanie trafnych decyzji we właściwym momencie w celu maksymalizacji korzyści.
Pomożemy Ci zorganizować i przeanalizować procesy produkcyjne, od etapu projektu po etap
cięcia, aby jak najefektywniej wykorzystać nakłady zarówno robocizny, jak i materiałów. Dlatego bez
względu na to, jakie zlecenia produkcyjne otrzymasz – na zindywidualizowane produkty, krótkie serie
czy masową produkcję – zawsze będziesz przygotowany do ich terminowej realizacji w całości, nawet
przy wymaganym wysokim poziomie jakości.

„Obecnie firma Lectra posiada wiele atutów:
wiedzę doradczą opartą na koncepcji
Lean Manufacturing, inteligentne maszyny
przemysłowe, zintegrowane pakiety
oprogramowania obejmujące cały łańcuch, od
etapu projektu po etap produkcji, jak również
wyjątkową obsługę klienta.”
Céline Choussy
Dyrektor ds. marketingu,
Automotive & Furniture
Lectra

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
W celu szczegółowego omówienia
dowolnych kwestii zawartych w niniejszym
wydaniu Lite Paper, prosimy o kontakt za
pośrednictwem formularza:
https://www.lectra.com/en/contact

The Hive
@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,
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 2018 roku wypracowała 333 milionów dolarów przychodu. Lectra jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).

