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Dzięki widocznej gołym okiem jakości
producenci mebli tapicerowanych
mogą się wyróżnić.

W jaki sposób producenci mebli tapicerowanych mogą
wyróżnić swoją markę na rynku?
Producenci mebli muszą obecnie znaleźć sposób na pogodzenie wielu pozornie przeciwstawnych
wymagań rynkowych.
Konsumenci chcą widzieć jakość i oczekują krótkich terminów dostaw, ale nie chcą
przepłacać za produkt, który najprawdopodobniej wymienią za pięć do siedmiu lat.
Oznacza to brak możliwości rekompensowania rosnących kosztów pracy i surowców.

Drucker sugeruje, aby producenci mebli byli
zorientowani na potrzeby klientów, a nie skupiali się na produktach, oferując odpowiednią jakość i szeroką gamę stylów, wzorów
oraz rozwiązań technologicznych w cenie
atrakcyjnej dla klienta.

Producenci muszą więc wyróżnić się lepszą jakością i obsługą klienta. Jednakże ze
względu na zróżnicowane wymagania jakościowe różnych marek, producenci muszą
być elastyczni, aby zapewniać jakość zgodną
z oczekiwaniami. Zbyt wysoka jakość wiąże
się z niepotrzebnymi kosztami – zbyt niska
z kolei może sprawić, że klienci nie będą
kupować danego produktu.

W ten sposób konsumenci sami promują
markę, korzystając z mediów społecznościowych i przenosząc pojęcie „poczty pantoflowej” na zupełnie nowy poziom.

SKRÓT FAKTÓW
Chińscy konsumenci kierują
się przy wyborze mebli
głównie „jakością” i „stylem”.
(Źródło: Hong Kong Trade
Development Council)

Konsumenci, którzy są zakochani w danym
produkcie, chętnie namawiają innych do jego
zakupu. Nowocześni konsumenci traktują
meble jako sposób na wyrażenie własnego
stylu. Oczekują oni wyraźnego komfortu
i szerszego asortymentu produktowego.
Oczekują oryginalnych elementów modułowych, rozkładanych foteli z ruchomymi
mechanizmami oraz mebli z wbudowanym
sprzętem audiowizualnym. Czasami chcą
kupić jedyne w swoim rodzaju modele wykonane na wymiar. Jakość jest kluczowym
wyróżnikiem i z tego względu należy brać ją
pod uwagę podczas całego procesu produkcyjnego, od projektowania po tapicerowanie
tak, aby była ona widoczna i doceniona
przez konsumenta.

„Jakość produktu czy usługi nie
jest elementem zapewnianym przez
dostawcę. Jest to korzyść, jaką
otrzymuje klient i za co gotów jest
zapłacić. Klienci płacą tylko za to,
czego potrzebują i co ma dla nich
wartość. I to jest właśnie jakość.”
Peter F. Drucker
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Osiągnij najlepszą jakość

Dotarcie do celu
Jak więc uzyskać i utrzymać jakość gotowego wyrobu? Należy wziąć pod uwagę
trzy kluczowe obszary: eliminację błędów
z procesów produkcyjnych, ujednolicenie
procesów oraz zapewnienie powtarzalności.
Eliminacja błędów automatycznie poprawia
jakość. Ujednolicenie procesów zapewnia
powtarzalność najlepszych praktyk w całej
firmie, prowadząc do poprawy jakości, skrócenia cyklu pracy i zmniejszenia kosztów.
Ciągłe doskonalenie i powtarzalność sprawiają, że na dłuższą metę jakość zapewniana
jest automatycznie. Kiedy pracownicy zrozumieją, że ostatecznym celem jest właśnie
jakość, nie będzie ich już kusić chodzenie
na skróty i obniżanie jakości.
Philip Crosby, twórca koncepcji „zero defektów”, powiedział: „Jakość należy zapewniać,
a nie kontrolować”. W tym artykule skupimy
się na utrzymywaniu i podnoszeniu jakości oraz wydajności, pokonując przy tym
główne wyzwania stojące obecnie przed
producentami mebli: skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, zapewnienie
integralności danych, zwiększenie dostępności maszyn, wydajności i jakości (OEE),
a także obniżenie kosztów.

SKRÓT FAKTÓW
W 2014 roku ankieta przeprowadzona
przez Boston Consulting Group
wykazała, że 54% firm planujących
ponowne uruchomienie produkcji
w kraju podaje, że jedną z głównych
tego przyczyn jest jakość.

Zapewnienie jakości
przy skróceniu czasu
wprowadzania produktów
na rynek
Te nowe trendy w branży meblowej sprawiają, że należy utrzymywać lub podnosić
jakość, jednocześnie wprowadzając na rynek
możliwie jak najwięcej modeli, wariantów
i opcji. Zintegrowany łańcuch technologii
informatycznych umożliwia eliminację błędów ludzkich spowodowanych problemami
z komunikacją i zapewnienie jakości danych
w ramach całego procesu. Automatyzacja
kluczowych procesów dzięki rozwiązaniu
firmy Lectra do tworzenia wirtualnych
prototypów w 3D pozwala oszczędzić
czas i eliminuje błędy często występujące
podczas ręcznej aktualizacji danych.
Dzięki zoptymalizowanym, elastycznym
i skutecznym procesom można uniknąć
błędów i zaoszczędzić czas przeznaczony
na ich poprawianie, a tym samym skrócić
czas rozwoju produktów i wprowadzać
je na rynek zanim zrobi to konkurencja.
Standaryzacja, w połączeniu z automatyzacją, pomaga zapewnić niezmienną jakość
i można ją zastosować do produktów,
procedur, a nawet procesów produkcyjnych.
Na przykład bibliotekę standardowych
elementów, sprawdzonych już w procesie
produkcyjnym, o ustalonym koszcie można
wykorzystać do szybkiego tworzenia części modułowych i sekcyjnych oraz różnych
wariantów na przykład funkcji relaksu, jak
również personalizacji modeli.
Korzystanie ze standardowych elementów
nie tylko skraca czas rozwoju produktu,
ale także pomaga zmniejszyć koszty jego
opracowywania, produkcji, magazynowania
i dystrybucji.
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Zapewnienie prawidłowości i spójności danych
Liczba możliwych kombinacji modeli,
materiałów, wersji i funkcji, w tym niemal
nieograniczone możliwości w zakresie
wymiarów, a także ogromna ilość danych
produkcyjnych, którymi należy zarządzać,
i które trzeba przesyłać oraz aktualizować,
gwałtownie wzrosła, a wraz z nią wzrosło
ryzyko błędu. Od fazy projektowania
poprzez przygotowanie produkcji,
kosztorysowanie i sam proces produkcyjny,
dane są ciągle przesyłane między różnymi
osobami; każda operacja na danych
zwiększa ryzyko wystąpienia błędu.
Ponieważ ostatecznym celem jest zerowa
liczba błędów, należy wszędzie tam, gdzie to
tylko możliwe, zautomatyzować generowanie i przesyłanie danych. W ramach procesu
produkcyjnego mebli tapicerowanych możemy obecnie przekształcić dwuwymiarowy
szkic w trójwymiarowy wirtualny prototyp.
Zaawansowane modelowanie parametryczne upraszcza modyfikacje, łącząc modele
2D/3D z dalszymi etapami procesu, zapewniając automatyczne nanoszenie zmian
na powiązanych elementach. Na przykład
w modelu parametrycznym wszystkie
modyfikowane elementy są automatycznie
aktualizowane we wszystkich powiązanych
plikach i w dokumentacji (zestawienie
materiałowe, szablon 2D, warianty itd.).

SKRÓT FAKTÓW
W Chinach rodziny wymieniają
meble średnio co 7,6 roku, co
daje rynek o potencjale około
61 milionów gospodarstw
domowych rocznie. Oprócz
tego rodziny z klasy średniej
modernizują swoje meble.
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Modyfikacje danych są szybko i skutecznie
przenoszone z systemów CAD do
procesów przygotowywania szablonów,
nanoszenia układu kroju i cięcia. Zestawienia
materiałowe, instrukcje montażu i pozostała
dokumentacja techniczna tworzone są
automatycznie, z wykorzystaniem tych
samych danych.
Do ciągłego doskonalenia produkcji niezbędne są dokładne dane dotyczące wydajności i możliwość śledzenia produktów.
Analiza operacji i procesów pomoże lepiej
zrozumieć kluczowe elementy działalności
i ocenić, czy udało się wprowadzić
ulepszenia – a także kiedy nadchodzi czas
na zmiany.
Wymagania konsumentów ewoluują z czasem oraz pod wpływem tego, co robi konkurencja. Konkurenci mogą wygenerować
nieistniejące jeszcze „potrzeby” klientów;
należy być gotowym na przewidywanie tych
zmian i szybkie reagowanie poprzez wprowadzanie na rynek produktów o wyższej
jakości i w konkurencyjnej cenie.

DesignConcept Furniture to rozwiązanie firmy Lectra do kosztorysowania, wykonywania wirtualnych
prototypów w 3D oraz opracowywania modeli mebli tapicerowanych.

Poprawa dostępności maszyn, wydajności
i jakości (OEE) przy równoczesnym obniżaniu kosztów
Spójrzmy na to z innej strony: nie stać nas
na ignorowanie jakości. Producenci muszą
zapewniać właściwą jakość produktów
i sprzedawać je w cenie zapewniającej
odpowiednią marżę. W tym celu należy
odnaleźć optymalną równowagę pomiędzy
projektowaniem, ograniczeniami procesu
produkcyjnego i celami w zakresie kosztów.
Zmniejszanie kosztów bez obniżania jakości
to kluczowy wymóg operacyjny. Jak więc
można sprawić, aby procesy produkcyjne
i narzędzia stały się skuteczniejsze, tak aby
zlikwidować błędy i zwiększyć wydajność?
Oto cztery sposoby na utrzymanie jakości
i obniżenie kosztów:
■■

Przyjrzyj się swoim produktom: miej na
uwadze końcową jakość już na etapie
projektowania – wcześnie wykryte błędy
to mniejszy koszt poprawek i możliwość
zapobiegania powstawaniu kolejnych
błędów.

■■

Przyjrzyj się swoim procesom: odrzuć
liniowy, sekwencyjny i czasochłonny
proces opracowywania produktu na
rzecz procesu, który zapewnia elastyczność, optymalizację, wielozadaniowość
i możliwości współpracy zespołów.

■■

Przyjrzyj się swoim narzędziom produkcyjnym: pomyśl o dostępności. Upewnij
się, że stale uzyskujesz optymalną wydajność i efektywność w zakresie kosztów,
stosując najnowocześniejsze oprogramowanie i sprzęt, w tym inteligentne i aktualne systemy lagowania czy cięcia skór
i tkanin.

■■

Przyjrzyj się swoim zespołom: czy zapewniono im odpowiednie szkolenie? Szkolenia to inwestycja, która szybko przynosi
zyski. Dobrze wyszkolony zespół skuteczniej i szybciej dostarcza produkty dobrej
jakości.
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„Misją firmy B&B Italia jest
oferowanie klientom produktów
najwyższej jakości. Wybraliśmy
rozwiązanie Versalis offline,
ponieważ oddzielenie obszaru
cięcia od selekcji skór umożliwiło
nam osiągnięcie pożądanej
jakości.”
Plant Director,
B&B Italia

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).

