História de um cliente

PRODUÇÃO DE JOALHARIA OTIMIZADA:
A POMELLATO ENTRA NA ERA DIGITAL COM
O KUBIX LINK

A joalheira italiana líder no segmento de luxo é célere a apresentar
criações de vanguarda com a tecnologia PLM.

N

o mundo da joalharia de luxo, a
Pomellato é uma marca conhecida
pela constante predisposição para
alargar os horizontes. Não é empresa
de fugir aos desafios dos designs não
convencionais, e estabeleceu a sua reputação
associando técnicas de ourivesaria italiana
com combinações de pedraria colorida. E
apesar de a marca ter já uma história longa
e firmada, ela quer fazer mais e melhor.
A Pomellato reinventa-se em permanência
e mantém-se na vanguarda do seu tempo,
tendo nomeado recentemente bloggers e
influenciadores de moda e tendências, tais
como Chiara Ferragni, como embaixadores.
Dada a excelente reputação da marca, não
foi uma surpresa que a Pomellato se tivesse
juntado ao Kering Group em 2013. Com o
apoio deste grupo global de produtos de
luxo, a Pomellato procurou tirar partido do
rápido crescimento da indústria da joalharia
e expandir a sua presença internacional,

fortalecendo a posição como precursora de
tendências. Para atingir esta meta, direcionou
os esforços para a concretização das criações
pioneiras de forma mais rápida e eficiente,
sem renunciar à qualidade e ao conforto.

Pomellato, a joalheira de luxo
líder em Itália
Criada em 1967 por Pino Rabolini, a Pomellato
desafiou a tradição, apresentando o conceito
de joalharia pronto-a-vestir, que alimenta a
ideia de que já não se trata apenas de um
sinal exterior de riqueza, mas constitui um
acessório que complementa um look em cada
momento do dia. Enquanto outras marcas se
concentraram em anéis e fios convencionais
com diamantes brancos, a Pomellato talhou
o seu estilo próprio na década de 1990, com
a aplicação por microfusão de combinações
sofisticadas de pedras em anéis e fios de
ouro rosa. Estas criações mostraram ser
intemporais, se atentarmos no êxito da marca
ao longo dos anos.

Uma marca que vê o design como
elemento central ao processo de
produção
A Pomellato já dava a máxima importância
à perfeição e à exclusividade em criações
que exigem especial atenção ao detalhe
e grande mestria artesanal. Uma vez
que o processo criativo é geralmente a
etapa inicial, e acima de tudo crucial, na
definição do ADN da marca, a Pomellato
também teve de estabelecer um processo
de desenvolvimento do produto eficiente
que tornasse estas criações uma realidade
e colocasse o produto acabado no
mercado com rapidez. Para isso era
necessário melhorar a colaboração desde
o design até à produção, trazendo a
transição digital para os fluxos de trabalho,
automatizando as tarefas e limitando o
número de reformulações necessárias
para cada produto.

Investimento numa solução que
melhora e agiliza as tomadas de
decisão
Para ultrapassar estes desafios, a Pomellato
procurou um sistema PLM que pudesse
abarcar a gestão centralizada dos dados
e todo o ciclo de vida da sua ampla gama
de produtos, com integração dos sistemas
mais antigos, tais como o ERP. Era essencial
para a empresa ter dados centralizados e
uniformizados, para que pudesse assegurar
que todos os membros da equipa consultam
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e partilham as mesmas informações de forma
consistente. Após pesquisa sobre as soluções
disponíveis no mercado, Michele Fioravanti,
diretor de TI da Pomellato, optou pelo Kubix
Link. A plataforma cumpria e excedia todos os
requisitos. E ao longo do tempo mostrou ser a
escolha acertada.
A tecnologia inclui um módulo de planos de
coleção, que foi especificamente adaptado
para satisfazer as necessidades da Pomellato,
e para que seja possível criar fluxos de
trabalho mais eficientes e gerir o processo de
desenvolvimento das coleções através
de ferramentas específicas de gestão de
indicadores-chave de desempenho e de
monitorização. Graças à solução, a sua equipa
tem conseguido elaborar uma biblioteca de
listas de materiais (BOM) que aloja dados
sobre as pedras preciosas, desde o ponto de
compra até à pedra acabada. Desta forma,
os membros da equipa sabem exatamente
em que ponto do processo de acabamento
as pedras estão, e os designers podem
trabalhar com aquelas que estão efetivamente
disponíveis.

Além disso, toda a equipa pode enriquecer
os dados centralizados provenientes do sistema ERP com imagens, anexos e anotações
técnicas relativamente aos produtos, num único arquivo, para que todos possam consultar
a mesma fonte de informação e acompanhar
as alterações em tempo real sem ter de abrir
outras aplicações.
Acima de tudo, o Kubix Link dá poder aos
utilizadores. Uma vez que a plataforma
é muito intuitiva e fácil de compreender,
os membros da equipa podem adquirir
experiência simplesmente utilizando a
solução, sem necessidade de grandes
intervenções de TI. É possível inserir novos dados e criar novos documentos em segundos,
segmentar a informação para distribuir pelos
utilizadores os diferentes direitos de acesso e
de modificação aos respetivos dados, e gerir
as grandes atualizações, importando e exportando as informações de outros sistemas
noutros formatos.
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Todos os intervenientes podem clarificar e
resolver questões imediatamente, comunicando através de registos de chat ao estilo das
redes sociais. “O Kubix Link é uma plataforma
altamente intuitiva que podemos utilizar com
rapidez para inserir valores em apenas alguns
cliques. Também nos permite importar documentos e anexos facilmente, e o sistema de
mensagens facilita a comunicação. A interface é moderna e a experiência de utilização
permite um trabalho bem estruturado; as informações podem ser visualizadas em tempo
real em qualquer dispositivo”, tal como confirma o senhor Michele Fioravanti.

“

“

A interface é moderna e a
experiência de utilização permite
um trabalho bem estruturado;
as informações podem ser
visualizadas em tempo real em
qualquer dispositivo.

Gestão da abordagem de omnicanal
no retalho com o Kubix Link no futuro
“No que diz respeito à escolha de uma nova
solução, todos os diretores de TI procuram um
sistema que satisfaça os seguintes critérios:
facilidade de implementação, de utilização e
de manutenção. O Kubix Link preenche todos
estes requisitos. O processo de familiarização
demorou apenas uma semana e os utilizadores
ficam prontos a trabalhar quase de imediato.
Utilizam o Kubix Link com comodidade, e
era isso que procurávamos”, declara Michele
Fioravanti. Uma vez que todos ficaram tão
satisfeitos com o Kubix Link, a Pomellato está
a considerar expandir o âmbito funcional da
solução para incluir também a tecnologia de
gestão da informação sobre o produto (PIM)
e de gestão de recursos digitais (DAM).
Isto permitirá gerir, exportar e partilhar dados
sobre os produtos com os consumidores,
através de websites e locais de comércio online,
e nos devidos formatos e especificações.
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Com capacidades para sistemas PIM,
DAM e PLM, a Pomellato poderá agilizar o
processo de produção e ao mesmo tempo
comercializar os produtos a nível mundial.
“Estamos confiantes de que o Kubix Link e
a experiência da Lectra nos proporcionarão
a capacidade de fornecer aos consumidores
o melhor produto e a melhor abordagem
de omnicanal.” — o senhor Fioravanti está
otimista quanto ao futuro da parceria LectraPomellato. “Os resultados deste esforço
conjunto mostram o valor de uma forte
sinergia entre um cliente e o fornecedor.
A resposta da Lectra aos nossos desafios
tem sido rápida e satisfatória. Vejo grande
potencial nesta parceria”, afirma.

Estamos confiantes de que o
Kubix Link e a experiência da
Lectra nos proporcionarão a
capacidade de fornecer aos
consumidores o melhor produto
e a melhor abordagem de
omnicanal.
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“

Os resultados deste esforço conjunto
constituem um bom exemplo da ótima
sinergia entre o cliente e o seu fornecedor,
e a resposta da Lectra aos nossos
desafios tem sido rápida e satisfatória.
Vejo grande potencial nesta parceria.

“

CONHEÇA O ECOSSISTEMA DO KUBIX LINK PARA PLM, PIM, DAM, E NÃO SÓ
FAZER O DOWNLOAD DA BROCHURA DE PRODUTO

SAIBA MAIS SOBRE O PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLM

E-GUIDE: “Missed Opportunity: How to Avoid 4 Common PLM Implementation Regrets”
LER AGORA
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Sobre a Lectra
Para as empresas que dão vida ao nosso guarda-roupa, ao interior do nosso automóvel, ao mobiliário e outros, a Lectra está a criar as
tecnologias premium que facilitam a transformação digital da sua indústria. A oferta da Lectra aumenta as capacidades das marcas, dos
fabricantes e dos retalhistas, desde o design até à produção, proporcionando-lhes o respeito do mercado e a paz de espírito que merecem.
Para obter mais informações, visite www.lectra.com

