
Descoperiţi succesul 
alături de Lectra
Modul în care producătorii de mobilier 
tapiţat își pot crește eficienţa
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Puteţi afecta calitatea dacă grăbiţi procesul de producţie, iar marjele de profit ar putea scădea 
din cauza presiunii tot mai mari de a oferi preţuri competitive. 

Excelenţa operaţională și producţia Lean 
reprezintă pietrele de temelie pe care tre-
buie să clădiţi când doriţi să maximizaţi  
eficienţa procesului dvs. și să utilizaţi va-
lorile companiei în avantajul dvs. În urma 
unei colaborări de 30 de ani cu industria 
mobilierului, Lectra înţelege faptul că exce-
lenţa operaţională trebuie să fie prezentă 
pretutindeni pentru:

 ■  a optimiza flexibilitatea și agilitatea;

 ■  a îmbunătăţi performanţa;

 ■  a crește calitatea.

Acesta este motivul pentru care eficienţa 
nu a fost niciodată mai importantă pentru 
producătorii de mobilier tapiţat. Eficienţa 
durabilă și constantă este fundamentală 
pentru îndeplinirea cerinţelor tot mai 
mari din partea clienţilor, fără a afecta 
profitabilitatea companiei dvs.
Prin optimizarea procesului, creșteţi 
eficienţa și vă veţi păstra avansul faţă 
de concurenţă.

În zilele noastre, clienţii doresc mai mult. Doresc mai multe 
opţiuni, o mai mare personalizare, preţuri mai competitive, 
totul într-un timp mai scurt. Paradoxal, prin îndeplinirea 
acestor dorinţe, compania dvs. poate rămâne cu mai puţin. 

„ Adoptarea tehnicilor de croire 
digitalizată și automatizată ne  
oferă o îmbunătăţire majoră în ceea 
ce privește eficienţa producţiei.  
Ne-a permis să atingem obiectivele 
noastre privind capacitatea de 
a gestiona loturi mai mici și de a 
reduce costurile.” 

Pan Chaoping 
Director gestionare planificări  

și producţie Lean,  
KUKA
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Două sfaturi pentru 
optimizarea flexibilităţii  
și agilităţii
1 Îmbunătăţiţi gestionarea modelelor și da-
telor cu o soluţie precum programul softwa-
re DesignConcept oferit de Lectra. Acest 
program automatizează modificările de 
design pe care doriţi să le aduceţi modele-
lor și variantelor acestora, asigurându-se că 
modificările aplicate în faza 3D a procesului 
de design sunt aplicate automat în etapa 
2D. Modificările vor fi actualizate și în fișa cu 
date tehnice, astfel că veţi avea certitudinea 
că toate departamentele utilizează cele mai 
exacte și recente informaţii. Cu cât puteţi 
automatiza mai mult procesul, cu atât puteţi 
elimina mai bine riscul unor erori și cu atât 
vă puteţi asigura mai repede că datele dvs. 
sunt corecte. De asemenea, puteţi minimiza 
costurile care survin ulterior.

2 Utilizaţi combinaţia corectă de persoane, 
procese și tehnologie. Nici măcar cei mai 
bine pregătiţi oameni nu vor putea lucra la 
eficienţă maximă fără instrumentele potrivi-
te. Doar programele software inovatoare nu 
sunt suficiente pentru a îmbunătăţi eficienţa. 
Iar fără procese eficiente, fluxul de lucru va 
avea de suferit. Soluţia ideală trebuie să fie 
o combinaţie potrivită a celor trei elemente. 
De asemenea, este important să asiguraţi o 
administrare eficientă a schimbărilor, astfel 
încât proiectele să se deruleze fără proble-
me, pentru a obţine cel mai bun randament 
din investiţia dvs. pe termen lung.

DesignConcept Furniture este soluţia 
oferită de Lectra pentru design, evaluarea 
costurilor, crearea prototipurilor virtuale 
3D și dezvoltarea și industrializarea 
modelelor de mobilier tapiţat.

Optimizaţi flexibilitatea  
și agilitatea
Producţia de mobilier tapiţat este un 
proces complex.

Producţia din fiecare zi constă din diferite 
comenzi, modele, variante și opţiuni, fie-
care dintr-un altfel de material. Datorită 
creșterii popularităţii mobilierului modular 
și personalizat, această provocare a trecut 
la un nou nivel. Complexitatea inerentă a 
acestor comenzi și a datelor asociate îngre-
unează optimizarea planificării producţiei, 
duce la creșterea costurilor și a timpului 
de producţie.

Pentru a vă păstra competitivitatea, trebuie 
să simplificaţi procesul de producţie, astfel 
încât să puteţi oferi un răspuns flexibil și agil 
la solicitările clienţilor.

Cheia succesului o reprezintă abilitatea de 
adaptare rapidă și eficientă la schimbare. 
Companiile de succes au reușit să reducă 
timpul de dezvoltare, costurile și materia-
lul utilizat, evitând în același timp erorile și 
reducând timpii de producţie. Soluţia aleasă 
trebuie să vă simplifice activitatea zilnică in-
diferent de complexitatea cerinţelor privind 
calitatea sau a procesului de producţie.

Un exemplu concret
În prezent, croirea materialelor cu un 
singur strat este cea mai răspândită 
formă de producţie în Europa și SUA 
atât în ceea ce privește volumul, cât 
și în ceea ce privește organizarea de 
tipul just-in-time (producţie la timp, 
cu flexibilitate mare). Timpii de livra-
re s-au redus cu 30% în ultimii patru 
ani. Odată cu creșterea varietăţii de 
modele și a cererii de personalizare, 
producătorii au fost nevoiţi să se re-
organizeze pentru a putea optimiza 
producţia, comenzile și gestionarea 
rolelor de material. Acest lucru ar fi 
imposibil fără un proces automatizat.
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„Nu preţul de achiziţie este  
cel mai important factor  
când investesc în proiecte  
de producţie noi?”

Există întotdeauna tentaţia de a 
face achiziţia, în primul rând, în 
funcţie de preţ. Însă, aţi calculat 
vreodată costul pe care-l repre-
zintă pentru compania dvs. lipsa 
calităţii și a performanţei când 
vine vorba de utilizarea de mate-
rial și productivitate? Și care este 
costul în cazul nerespectării unui 
termen de livrare? 

Având în vedere experienţa 
noastră, putem să ne inspirăm 
din cele mai bune practici din 
domeniu pentru a vă sfătui cum 
să vă optimizaţi procesele în așa 
fel încât acestea să corespundă 
cerinţelor dvs. de producţie și 
strategiei de afaceri.

„Pot avea siguranţa că 
voi evita perioadele de 
nefuncţionare cu soluţiile 
alese?”

Pentru multe companii, costurile 
cu întreţinerea sunt opţionale, 
acestea fiind primele eliminate 
când se dorește realizarea unor 
economii.

La Lectra, credem contrariul: in-
vestiţiile în întreţinere vor genera 
de fapt economii. Experţii noștri 
vă oferă asistenţă zilnică, inclusiv 
operaţiuni de întreţinere preven-
tivă în cazul soluţiilor noastre, 
și vor stabili care este cea mai 
bună combinaţie de consumabile 
pentru a prelungi durata de viaţă 
a investiţiei dvs. În plus, senzorii 
încorporaţi monitorizează per-
manent sistemul și vă alertează în 
cazul în care detectează o func-
ţionare anormală. Puteţi remedia 
problema înainte ca sistemul să 
se oprească. De asemenea, datele 
cheie sunt afișate în timp real, 
astfel că puteţi vedea imediat 
dacă mașinile funcţionează la 
capacitate maximă.

Fiţi atenţi la soluţiile care vă 
promit economii imediate, dar 
care, în realitate, pe termen lung, 
vor costa mai mult. 

„Cum pot fi sigur că obţin 
cea mai bună rentabilitate 
a investiţiei?”

Evaluarea rentabilităţii investiţiei 
înainte de a achiziţiona o soluţie 
este un lucru firesc. Lectra are 
experienţa pentru a vă consilia 
cu privire la cea mai potrivită 
investiţie pentru dvs., în funcţie 
de obiectivele strategice pe care 
le urmăriţi. Odată implementată 
soluţia, trebuie să vă asiguraţi 
că investiţia are randamentul 
așteptat în timp. Vă putem ajuta 
să configuraţi indicatorii cheie 
de performanţă (KPI) relevanţi, 
astfel încât să puteţi măsura cu 
precizie performanţa ca parte a 
procesului dvs. de îmbunătăţire 
continuă.

De exemplu, când analizaţi 
procesul de croire a pieii, putem 
vedea dacă există fluctuaţii în 
randament sau producţie și vă 
putem ajuta să identificaţi bloca-
jele și să le soluţionaţi.

Pentru a avea siguranţa că obţi-
neţi rentabilitatea maximă de pe 
urma investiţiei dvs., am dez-
voltat soluţiile Versalis și Vector 
pentru a elimina cât mai mult 
posibil perioadele neproductive, 
garantând în același tip calitatea.

CIFRĂ-CHEIE
În cazul unei companii care pro-
duce, în medie, 200 de scaune 
pe zi, aceste costuri se pot  
ridica la câteva sute de euro  
pentru fiecare zi de producţie.

Îmbunătăţiţi performanţa
Obiectivul final al eficientizării companiei dvs. este creșterea randamentului investiţiei și a profitului. 
Indiferent de tipul de material utilizat, de la piele până la ţesături simple sau cu model, trebuie să 
produceţi aceeași cantitate sau mai mult cu mai puţin material. De asemenea, trebuie să găsiţi 
modalităţi de a crește productivitatea fără a utiliza mai multe resurse.

Producătorii trebuie să caute și modalităţi de a-și îmbunătăţi procesele, reducând în același timp 
variabilitatea și elementele neașteptate în procesul de producţie. Acest lucru poate contribui 
la reducerea timpului pierdut și a costurilor pe care le implică perioadele de nefuncţionare. Cu 
ajutorul sistemelor anti-eroare și al managementului vizual, erorile sunt detectate automat, iar 
erorile costisitoare sunt eliminate. Aceste sisteme pot optimiza resursele, reducând în același timp 
dependenţa de operatori. Această filosofie Lean contribuie la îmbunătăţirea performanţei și la 
eliminarea timpului pierdut, în paralel cu îmbunătăţirea calităţii.

Producătorii trebuie să analizeze impactul pe care-l are tehnologia asupra proceselor lor. Utilizarea 
unor consumabile nepotrivite, cum ar fi lame, hârtie sub șpan etc. va afecta calitatea și productivitatea. 
Este posibil să economisiţi bani pe termen scurt, însă costul global pentru companie ar putea depăși 
valoarea economiilor realizate.

Lectra ajută companiile din industria mobilei din toată lumea să-și îmbunătăţească performanţele și să-
și crească eficienţa. Lectra le oferă producătorilor de mobilier o suită completă de programe software, 
echipamente și servicii profesionale dedicate. Întregul proces de producţie este optimizat, pentru a 
oferi echilibrul perfect între fiecare fază, crescând astfel eficienţa și asigurând fiabilitatea. 

Când doriţi să îmbunătăţiţi performanţa, iată câteva aspecte pe care trebuie să le aveţi în vedere:
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Creșteţi calitatea
Clienţii nu doresc doar preţuri mici, ei do-
resc și calitate. Calitatea este unul dintre 
factorii cheie care îi va ajuta pe producătorii 
de mobilier să aibă succes. Cu cât numărul 
de produse recunoscute a fi de calitate este 
mai mare, cu atât crește loialitatea clienţilor. 
Există o mai mare probabilitate ca aceștia 
să revină și chiar să recomande marca dvs.

Dar verificarea nivelurilor de calitate în 
etapele finale de croire sau în faza finală 
de producţie nu este suficientă. Calitatea 
trebuie să fie o parte integrantă a procesului 
de producţie de la început până la sfârșit, 
pentru că, pe lângă faptul că generează 
ineficienţă, lipsa calităţii înseamnă și un 
cost ridicat ca urmare a timpului pierdut și 
a risipei de material. Conform unei estimări, 
această sumă se ridică la cel puţin 10.000 
de euro lunar. 

A reuși din prima încercare este extrem de 
important în domeniul afacerilor.

„ Nu au mai existat probleme de 
când am trecut la utilizarea acestui 
echipament. Prin urmare, rata 
consumului nostru de material 
s-a îmbunătăţit cu 2-3 puncte 
procentuale.”

Thunder Chen 
Director operaţiuni, 

Trayton Group

Trei modalităţi prin care puteţi 
îmbunătăţi calitatea

1 Date coerente și exacte

Acest lucru este important în fiecare etapă, 
de la design până la producţie, pentru că 
ușurează repetabilitatea. De ce ar trebui 
reinventată roata? Standardizarea generea-
ză economii de timp și bani. De exemplu, 
structurile interne, inclusiv spuma, pot fi 
standardizate și repetate cu ușurinţă. Astfel, 
timpul de dezvoltare a produsului este  
redus drastic. Pentru a realiza acest lucru,  
trebuie să vă asiguraţi că toată lumea 
lucrează folosind o singură sursă de date 
exacte, accesibilă și actualizată întotdeauna.

2 Inovaţie și competenţe combinate

Tehnologia în sine oferă avantaje unei com-
panii, dar nu veţi obţine randamentul maxim 
de pe urma investiţiei dacă nu optimizaţi 
întregul proces. Aici poate interveni Lectra. 
De exemplu, în etapa de producţie, prin uti-
lizarea în comun a tehnologiilor și compe-
tenţelor noastre, putem oferi cea mai bună 
calitate de croire și garanţia faptului că veţi 
obţine calitatea dorită a produsului finit.

3 Asiguraţi îmbunătăţirea continuă

Calitatea nu este un eveniment singular,  
ci un proces continuu. Lectra depune efor-
turi pentru a clădi relaţii pe termen lung, 
reciproc avantajoase. În acest fel, calitatea 
iniţială poate fi garantată și îmbunătăţită 
permanent, pentru a oferi companiei dvs. 
un adevărat avantaj competitiv.



Despre Lectra
Pentru companiile care privesc spre viitor și care insuflă viaţă în garderobele noastre, în interioarele autovehiculelor, în mobilier și multe altele, 
Lectra se angajează să producă tehnologii de calitate superioară care facilitează transformarea digitală a industriei lor. Oferta Lectra pune 
la dispoziţia mărcilor și fabricanţilor mijloace de la design la producţie, asigurându-le respectul pieţei și liniștea pe care o merită. Sprijinind 
Industria Mobilei, Lectra oferă softuri CAD, soluţii pentru sala de croit și servicii expert dedicate modelelor tapiţate. Înfiinţată în 1973, Lectra 
are în prezent 32 de filiale în întreaga lume și servește clienţi din peste 100 de ţări. Cu peste 1.700 de angajaţi, Lectra a raportat venituri de 
333 milioane USD în 2018 și este cotată pe bursa Euronext (LSS).

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

„ În prezent, Lectra oferă multe avantaje: 
consultanţă bazată pe noţiunile fundamentale 
ale producţiei Lean, echipamente industriale 
inteligente, suite software integrate, care 
acoperă întregul proces, de la design până  
la producţie, precum și un serviciu clienţi  
de excepţie.”

Céline Choussy 
Director marketing, auto și mobilier 

Lectra

CONTACTAŢI-NE
Pentru a discuta mai în detaliu oricare dintre 
problemele abordate în acest document, 
contactaţi-ne la:

https://www.lectra.com/en/contact

Succesul alături de Lectra
Cele mai bune practici dezvoltate în urma colaborării cu cele mai mari nume din domeniul 
mobilierului tapiţat îi ajută pe clienţii noștri să facă faţă provocărilor cu care se confruntă și să-și 
atingă obiectivele strategice. 

Oferim cunoștinţe și soluţii complete flexibile, de la dezvoltarea produselor până la post-producţie. 
Astfel, producătorii de mobilier pot lua decizia corectă la momentul potrivit, pentru a obţine 
maximum de beneficii.

Vă putem ajuta să vă organizaţi și analizaţi procesele de producţie, de la design la croit, astfel încât să 
utilizaţi eficient resursele, atât umane, cât și materiale. Prin urmare, indiferent de tipurile de comenzi 
pe care le întâlniţi, pentru produse personalizate, cicluri de producţie limitate sau producţie în masă, 
veţi fi întotdeauna pregătit să le îndepliniţi la timp și integral, indiferent de nivelul de calitate cerut. 

https://blog.lectra.com/
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

