PRACUJ SZYBCIEJ
Osiągnij sukces z firmą Lectra
W jaki sposób producenci mebli tapicerowanych
mogą szybciej wprowadzać produkty na rynek i
skrócić terminy realizacji?

W warunkach dzisiejszej globalizacji rynku klienci
oczekują więcej – a jednocześnie taniej i szybciej niż
dotychczas. Czas to pieniądz. Od 30 lat współpracujemy
z producentami mebli tapicerowanych i widzimy, że są oni
coraz bardziej oszczędni.
Dzięki naszemu doświadczeniu przyspieszenie produkcji nie odbywa się kosztem efektywnego rozwoju produkt lub sprawnych procesów.
Pomagamy budować idealną platformę do rozwoju firmy, skrócenia czasu wprowadzenia produktu na
rynek i oferowania szerszego asortymentu produktów w możliwie krótkim czasie. Jest to szczególnie
ważne w warunkach gwałtownych zmian w otoczeniu biznesowym. Na obecnym dynamicznym rynku
konkurenci mogą znajdować się zarówno po drugiej stronie globu, jak i tuż za rogiem.
Wraz z otwarciem się rynków konsumenci stali się bardziej wymagający. Oczekują nie tylko szybkiej
dostawy zamówionych mebli tapicerowanych, ale również chcieliby mieć większy niż kiedykolwiek
wybór stylów, możliwość stosowania trudnych materiałów, indywidualizacji produktów oraz dowolnego
łączenia modułów. Ponadto chcą częściej odnawiać swoje meble tapicerowane. Wyzwaniem dla producentów jest sprostanie temu zapotrzebowaniu oraz utrzymanie konkurencyjnych cen i rentowności
produkcji mebli tapicerowanych.

Nie ma czasu na siedzenie
z założonymi rękami
Podobnie jak w branży modowej świat mebli
tapicerowanych ciągle się zmienia. Kręci się
on wokół najnowszych trendów i sezonowych
kolekcji, co oznacza, że pozostaje niewiele
czasu na dostosowanie się do bieżących trendów. Dlatego tak ważne jest wiedzieć, czego
klienci będą w najbliższej przyszłości szukać,
zanim jeszcze zaczną się za tym rozglądać.
Świadomość, kiedy i do kogo należy kierować
konkretne produkty, jest niezbędna dla osiągnięcia maksymalnego sukcesu w biznesie.
Nawet jeżeli wiemy, że potrzebne są szybsze
działania, większa elastyczność i inteligencja,
wdrożenie tego w życie bywa trudne. W firmie
Lectra wierzymy, że zmiana wychodzi od pracowników i ich pomysłów. W tym wydaniu Lite
Paper podzielimy się naszym doświadczeniem
i fachową wiedzą, aby pomóc Ci w znalezieniu
bardziej wydajnych metod pracy, odkryciu różnych technologii i ponownym przeanalizowaniu
procesu podejmowania decyzji na wszystkich
etapach rozwoju produktu i produkcji.
Trzeba pamiętać, że wzrost wydajności nie
musi odbywać się kosztem pogorszenia jakości.
W rzeczywistości jest to główne uzasadnienie
inwestycji w produkcję wyrobów na indywidualne zamówienie lub na rynek masowy. W tej
sytuacji konieczna jest koncentracja na rozwoju
skali produkcji – zwiększeniu modułowości, liczby wariantów i wszystkich dodatkowych opcji.
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Szybsze tworzenie
prototypów, szybsze
wprowadzanie
produktu na rynek
Nadeszła epoka procesów produkcyjnych i technologii. W erze technologii cyfrowych można
korzystać z zaawansowanego oprogramowania
do rozwoju wyrobów tapicerowanych, na
przykład w celu tworzenia wirtualnych prototypów w 3D, oraz pracować zgodnie z koncepcją
„projektowania z uwzględnieniem kosztów
produkcji”, aby Twoja oferta szybciej reagowała
na potrzeby rynku, pozwalała zwiększyć zysk
i efektywność. Dzięki technologii 3D projekty
mogą być szybko i łatwo zatwierdzane przez
wszystkie zaangażowane strony już na etapie
projektowania i rozwoju produktu, eliminując
w ten sposób ryzyko wyprodukowania modelu
z błędami. Możesz szybciej tworzyć więcej projektów – przy nieograniczonej liczbie modułów,
kastomizacji produktów i stosowaniu różnych
typów materiałów – co wymaga większej liczby
zatwierdzeń. A dzięki zaoszczędzeniu czasu
w procesie produkcyjnym, można szybciej
uzyskać wyroby gotowe celem ich wprowadzenia na rynek i sprzedaży.

Szybsze wprowadzanie
produktów na rynek
Aby szybciej wprowadzać produkty na rynek,
trzeba przeanalizować cały proces produkcyjny.
Podejmowanie decyzji i zatwierdzanie następuje na każdym etapie i może mieć znaczny
wpływ na czas realizacji zlecenia. Jednakże
dzięki automatyzacji kluczowych procesów
za pomocą oprogramowania 3D firmy Lectra
oraz rozwiązań do tworzenia wirtualnych prototypów, każdy jest w stanie zobaczyć dokładną wizualizację projektu i kalkulację kosztów
już na wczesnym etapie projektowania – bez
konieczności produkcji fizycznych prototypów.
Można błyskawicznie dokonywać modyfikacji, z
łatwością je udostępniać i szybciej podejmować
trafne decyzje. Nie trzeba tracić cennego czasu
ani zasobów na nierentowne projekty.
Wydajność nigdy wcześniej nie była tak
istotna. Rośnie popyt na meble tapicerowane
produkowane na indywidualne zamówienie
klientów, dostosowane do ich stylu życia, co
oznacza, że projekty stają się coraz bardziej
skomplikowane. Klienci oczekują oryginalnych
elementów modułowych, rozkładanych foteli
z ruchomymi częściami oraz mebli z wbudowanym sprzętem audiowizualnym. Konieczne
może okazać się zarządzanie rosnącą liczbą
kolekcji sezonowych oraz jednostkowymi
modelami.

Aby sprostać zapotrzebowaniu na skomplikowane elementy, niezbędna jest wyjątkowa
efektywność na wszystkich etapach – od
projektowania przez wdrożenie po produkcję.
Lectra umożliwia automatyczne przesyłanie
i aktualizację danych pochodzących z działu projektowego i prototypowania (w 3D)
do działu rozwoju produktu (w 2D). Dane są
automatycznie aktualizowane we wszystkich
powiązanych lokalizacjach. Automatyczna
aktualizacja dotyczy nie tylko zmian w zakresie
tkanin lub skóry, ale również wszelkich innych
kluczowych zmian, na przykład dotyczących
stolarki lub szwów. Pozwala to zaoszczędzić
dużo czasu, a zarazem wyeliminować błędy,
które są częste przy ręcznym wprowadzaniu
danych. W rezultacie można skrócić etap rozwoju produktu i szybciej wprowadzić na rynek
skomplikowane projekty.
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5 sposobów na skrócenia czasu wprowadzenia produktu na rynek
Od wstępnego szkicu po dostawę mebli do
ekspozycji w sklepie detalicznym – na każdym etapie można zaoszczędzić czas, nakłady pracy i pieniądze bez pogorszenia jakości.
Oto 5 sposobów na rozwiązanie problemów
na drodze do szybszego wprowadzenia
produktu na rynek:
1. Przewiduj koszty
Najlepszym sposobem na efektywne zarządzanie kosztami i projektem jest wcześniejsze ustalenie i zaplanowanie kosztów.
Pozwala to ograniczyć możliwość realizacji nierentownych projektów, w ten sposób
zwiększając zyski firmy.
2. Projektuj więcej, produkuj więcej
Wirtualne prototypowanie, automatyzacja
i optymalizacja przepływu pracy w biurze
projektowym ułatwiają zarządzanie wieloma
modelami i prototypami. Przynosi to znaczne
oszczędności zwłaszcza przy nowych projektach oraz w procesie decyzyjnym, pozwala
tworzyć więcej wariantów modeli przy takim
samym czasie pracy.
3. Połącz zespoły wewnątrz firmy
Dzięki rozwiązaniom Lectra możesz
zwiększyć współpracę między zespołami
projektowymi, wdrożeniowymi i
produkcyjnymi oraz zwiększyć wydajność
na każdym etapie procesu decyzyjnego.
Oznacza to, że możesz skrócić całkowity
czas produkcji i ograniczyć błędy.

4. Lepiej wykorzystuj dane
Jeśli dane przygotowane podczas
opracowywania produktu są dokładne,
kompletne i aktualne, można szybciej
wprowadzać zmiany. Dzięki automatycznej
parametryzacji wprowadzanie pojedynczych
zmian lub indywidualizacja modeli staje
się dużo prostsze. Nawet jeśli Twój nowy
projekt wymaga przeskalowania, dane dla
każdego elementu (np. stolarki, wypełnienia
piankowego, tkaniny wzorzystej itp.)
zostaną automatycznie zaktualizowane
zarówno w programie projektowym, jak i
w powiązanej dokumentacji technicznej.
Dzięki spłaszczeniu elementów z 3D
do 2D można szybciej niż kiedykolwiek
przedtem przekazać model do produkcji,
z zachowaniem maksymalnej precyzji.
5. Wprowadzaj zmiany szybko i efektywnie
Samo posiadanie technologii nie wystarczy
dla wprowadzania ciągłych usprawnień;
trzeba jeszcze umieć czerpać z niej maksymalne korzyści. Jest to moment, kiedy
wkracza fachowa wiedza firmy Lectra.
Nasi konsultanci pomogą Ci zrozumieć, jak
najlepiej zintegrować nową technologię
z dotychczasowymi technologią, procesami
i kulturą przedsiębiorstwa, dając gwarancję
największego zwrotu z inwestycji.

KILKA FAKTÓW
Fizyczny prototyp kosztuje
3 do 5 razy więcej niż koszt
produkcji finalnego produktu.
Każdy nowy model wymaga
około 3 do 8 prototypów.

Wirtualne
renderowanie

Szkice

Model 3D

Kosztorys

Tapicerka
Konstrukcja
i wypełnienie pianką
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Montaż
fizycznego
prototypu

Proces
decyzyjny

Szybkie modyfikacje dzięki automatycznym aktualizacjom

Wdrożenie
produktu

Skróć czas realizacji
Obecnie konsumenci oczekują szybszych dostaw mebli tapicerowanych.
Tylko przez ostatnie cztery lata terminy dostaw skróciły się średnio o 40%. Oczekiwania
te wywierają dużą presję na producentów,
którzy szukają sposobów na skrócenie czasu
od przyjęcia zamówienia do dostawy. Nie
można zaoszczędzić czasu w procesie logistycznym – już teraz dostawy są realizowane
w ciągu jednej doby w dowolne miejsce świata. Należy więc zaoszczędzić czas w procesie
produkcyjnym.
Oto 5 sposobów na przyspieszenie produkcji:
1. Bądź elastyczny
Wprowadź elastyczność do swojego procesu produkcyjnego. Co prawda nie można
przewidzieć zamówień, które dopiero wpłyną, można lepiej się do niech przygotować.
Dzięki odpowiedniej technologii i organizacji
można łatwiej obsłużyć pilne zamówienia,
zindywidualizować produkt oraz zwiększyć
liczbę wariantów, skracając czas wprowadzenia produktu na rynek.
2. Efektywnie zarządzaj produkcją
Połączenie linii produkcyjnej z bazą
danych pozwala uprościć cały proces i
wyeliminować błędy, co jest ważnym krokiem
do maksymalizacji wykorzystania krojowni
do skóry i tkanin. Dodanie wartości do tych
procesów pozwoli zminimalizować straty i
zmaksymalizować zasoby.

3. Oszczędzaj materiały
Skorzystaj z najbardziej zaawansowanych
algorytmów obliczeniowych. Dzięki
badaniom i ciągłym innowacjom możliwe jest
teraz zoptymalizowanie zużycia surowców
aż do 5% – w tym tkanin gładkich, tkanin
wzorzystych i skóry.
4. Skoncentruj się na jakości
Innowacje techniczne odgrywają ważną rolę
w zapewnieniu jakości, od etapu projektowego po gotowy wyrób. Poprzez ich zintegrowanie z łańcuchem technologii informatycznych, można podnieść precyzję produkcji,
wyeliminować błędy ludzkie spowodowane
błędną komunikacją i zapewnić jakość opartą na standaryzowanych danych w całym
procesie. Efekt? Skrócenie czasu produkcji
bez negatywnego wpływu na jakość cięcia,
a więc z zachowaniem wysokiej jakości
gotowego produktu.
5. Śledź i monitoruj
Dla wprowadzania ciągłych usprawnień
ważne jest śledzenie i monitorowanie
problemów pojawiających się podczas
produkcji, regularne generowanie raportów
i dokonywanie pomiarów oraz analiza
kluczowych wskaźników efektywności
(KPI). Pozwala to również wydłużyć
czas eksploatacji, zwiększyć wydajność
i poprawić całkowitą efektywność
sprzętu (OEE). A idąc o krok dalej,
można przewidywać awarie i korygować
nieprawidłowości za pomocą konserwacji
prewencyjnej, zanim wystąpi problem.
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„Technologia firmy Lectra pozwala ocenić
komfort i wykonalność produktów już
na bardzo wczesnych etapach produkcji.
To z kolei przyczynia się do oszczędności
i podejmowania bardziej świadomych
decyzji na etapie projektowania.”
Massimo Romanutti
Kierownik zakładu
Moroso

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).

