DESCOPERIŢI SUCCESUL
MAI RAPID
Descoperiţi succesul alături
de Lectra
Modul în care producătorii de mobilier tapiţat
pot lansa mai rapid produsele pe piaţă și pot
reduce timpii de producţie

Pe pieţele globalizate din prezent, consumatorii se
așteaptă să primească mai mult pentru mai puţin și mai
rapid ca oricând. Timpul este extrem de preţios. În plus, în
cei 30 de ani de când lucrăm cu companii producătoare de
mobilier tapiţat, am observat că avem tot mai puţin timp.
Experienţa ne-a învăţat că pentru a accelera producţia, nimic nu poate înlocui
dezvoltarea eficientă a produselor și procesele inteligente.
Acestea creează platforma ideală pentru a crește, a reduce timpul de lansare pe piaţă și a oferi
cea mai vastă gamă de produse în cel mai scurt timp posibil. Este important să răspundem acestor
cerinţe, deoarece contextul comercial se schimbă foarte repede. Pe această piaţă rapid schimbătoare, companiile concurente pot fi pe cealaltă parte a globului sau doar pe cealaltă parte a străzii.
Pieţele se extind, iar consumatorii au devenit mai exigenţi. Nu numai că doresc să aibă mai repede mobilierul tapiţat, ci își doresc mai multe opţiuni decât oricând: diverse stiluri, materiale complexe, personalizare și modularitate. În plus, doresc să își modernizeze mai des mobilierul tapiţat.
Provocarea producătorilor este de a satisface aceste cereri și de a fabrica totuși mobilier tapiţat
care să aibă un preţ competitiv, dar să fie și profitabil.

Nu există timp de pierdut
La fel ca industria modei, lumea mobilierului
tapiţat este întotdeauna în mișcare. Se concentrează pe cele mai noi tendinţe și colecţii
de sezon, prin urmare, există un scurt interval în care poate fi „în prezent”. De aceea,
este foarte important să înţelegem exact ce
vor căuta clienţii, chiar înainte să înceapă
căutarea. A ști când și cui să oferi produsele
potrivite este esenţial pentru a putea profita
la maximum de toate ocaziile.
Începutul poate fi dificil, chiar dacă știţi că
trebuie să lucraţi mai repede și să fiţi mai
agil și mai inteligent. Echipa Lectra crede
că schimbarea începe de la oameni și idei.
În acest număr Lite Paper, vă vom împărtăși
experienţa și cunoștinţele noastre pentru a
vă ajuta să identificaţi modalităţi de lucru
mai productive, să descoperiţi alte tehnologii și să regândiţi procesul de luare a deciziilor în timpul dezvoltării produselor și în
timpul producţiei.
Este esenţial să reţineţi că nu este nevoie
să sacrificaţi calitatea pentru viteză. De
fapt, este perfect logic din punct de vedere
comercial să investiţi pentru a produce fie
produse personalizate, fie produse pentru
marele public. În acest caz, trebuie să vă
concentraţi pe dezvoltarea anvergurii: capacitatea dumneavoastră de a gestiona modularitatea, un număr mai mare de variante
și toate complexităţile inerente.
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Descoperiţi succesul mai rapid

Creare mai rapidă de
prototipuri, lansare
mai rapidă pe piaţă
Pentru procesele și tehnologiile de producţie, viitorul este deja aici. În era digitală,
puteţi folosi programe software puternice
pentru dezvoltarea produselor de tapiţerie,
cum ar fi crearea de prototipuri 3D virtuale
și proiectarea după criteriul de cost pentru a vă remodela afacerea astfel încât să
reacţionaţi mai rapid, să măriţi profitul și
să sporiţi eficienţa. Cu această tehnologie
3D, modelele pot fi rapid și ușor aprobate
de toate entităţile relevante din etapele de
design și dezvoltare a produselor, reducând
astfel riscul de producere a unui model cu
erori costisitoare. Pentru a obţine mai multe
validări, puteţi crea mai multe modele mai
repede, fără limite privind modularitatea,
personalizarea și alegerea materialelor. În
plus, datorită economiei de timp în procesul
de producţie, puteţi lansa pe piaţă și livra
mai repede produsele finite.

Lansaţi mai repede
produsele pe piaţă
Pentru a lansa mai repede produsele pe
piaţă, trebuie să analizaţi întregul proces de
producţie. Luarea deciziilor și aprobările intervin în fiecare etapă și pot avea un impact
semnificativ asupra termenelor. Cu toate
acestea, prin automatizarea proceselor
esenţiale cu programele software de design 3D și soluţiile de creare de prototipuri
virtuale de la Lectra, oricine poate avea o
imagine mai clară a modelelor și a costurilor
acestora chiar din faza iniţială, fără a fi necesare prototipuri fizice. Puteţi face modificări
rapid, le puteţi împărtăşi ușor și puteţi lua
decizii bine fundamentate, mai repede. În
plus, nu veţi mai pierde timp și resurse
preţioase pe modele neprofitabile.
Eficienţa nu a fost niciodată mai importantă
ca acum. Clienţii cer tot mai des mobilier
tapiţat care să fie în armonie cu stilul lor de
viaţă, ceea ce înseamnă că modelele devin
tot mai complexe. Aceștia doresc piese
modulare sofisticate, fotolii de tip șezlong
cu piese mobile și mobilier cu tehnologie
audio-vizuală încorporată. Poate fi necesar
să gestionaţi un număr tot mai mare de
colecţii de sezon și variante unicat.

Pentru a răspunde cererilor de astfel de piese complexe, trebuie să controlaţi eficienţa
pe parcursul proceselor de design, industrializare și producţie. Lectra vă ajută prin
încărcarea automată a actualizărilor de date
din fazele de design și creare a prototipurilor (în 3D) în faza de industrializare (în 2D).
Aceste date sunt actualizate automat și în
dosarele tehnice. Nu sunt actualizate doar
modificările privind ţesăturile sau pielea,
ci și alte schimbări esenţiale, cum ar fi cele
privind lemnul sau cusăturile. Acest lucru
permite imense economii de timp și elimină,
de asemenea, erorile care intervin atât de
des la actualizarea manuală a datelor între
etape. Prin urmare, puteţi accelera faza de
industrializare și puteţi lansa mai rapid
modele complexe pe piaţă.
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Primele cinci modalităţi de a reduce timpul de lansare pe piaţă
De la schiţa iniţială până la lansarea pe piaţă
a produselor pentru a fi expuse de comercianţi, fiecare etapă oferă o posibilitate de a
economisi timp, eforturi și costuri valoroase,
fără a face compromisuri de calitate. Iată
cinci modalităţi prin care puteţi aborda
provocările timpului de lansare pe piaţă:
1 Anticipaţi costurile
Cea mai bună modalitate de a gestiona costurile și designul în limita unui anumit buget
este de a aproba și anticipa costurile de la
bun început. Acest lucru reduce posibilitatea de a pierde timp cu modele care nu
sunt viabile din punct de vedere financiar,
fapt prin care puteţi evita depășirea marjei.
2 Proiectaţi mai mult, produceţi mai mult
Crearea de prototipuri virtuale, automatizarea și optimizarea fluxurilor de lucru din
biroul de proiectare simplifică gestionarea
mai multor modele și a prototipurilor corespunzătoare acestora. Acest lucru generează
economii semnificative în crearea de noi
modele și în luarea deciziilor, oferindu-vă
posibilitatea să dezvoltaţi mai multe opţiuni
de design în același interval de timp.
3 Creaţi o legătură mai strânsă între
membrii echipelor interne
Cu ajutorul soluţiilor Lectra, puteţi oferi
echipelor de design, industrializare și producţie posibilitatea de a colabora mai bine
și de a crește eficienţa în fiecare etapă a
procesului de validare. Astfel, puteţi accelera durata totală de producţie și puteţi
reduce la minimum erorile.

4 Utilizaţi mai eficient propriile date
Când datele dumneavoastră de dezvoltare a
produselor sunt precise, complete și actualizate, puteţi gestiona mai repede cererile de
modificare. Cu ajutorul stabilirii automate
a parametrilor, este ușor să modificaţi sau
să personalizaţi modele printr-o singură
schimbare. Chiar dacă noul design modifică
dimensiunea, datele aferente fiecărui element (cum ar fi lemnul, spuma, ţesăturile cu
modele etc.) vor fi actualizate automat atât
în programul software de design, cât și în
dosarele tehnice. Datorită aplatizării pieselor din 3D în 2D, puteţi industrializa modelele mai rapid ca oricând, păstrând în același
timp o precizie maximă.
5 Adaptaţi-vă la schimbări rapid și eficient
Tehnologia potrivită nu este suficientă
pentru a obţine o îmbunătăţire continuă.
Trebuie să înţelegeţi și modul în care puteţi profita la maximum de aceasta. Acesta
este punctul în care intervine competenţa
Lectra. Consultanţii noștri pot colabora cu
dumneavoastră ca să înţelegeţi cum puteţi
integra cel mai bine noua tehnologie alături
de procesele, tehnologia și cultura de afaceri actuale și vă garantează cea mai bună
rentabilitate a investiţiei.

ȘTIAŢI CĂ...?
Un prototip fizic costă de
trei până la cinci ori mai
mult decât preţul final al
unei piese fabricate. În plus,
fiecare model nou necesită
între trei și opt prototipuri.

Redări virtuale Calcularea
costurilor

Schiţe

Model 3D

Tapiţeria
Structura și spumele
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Asamblarea
prototipului
fizic

Luarea deciziei

Modificări rapide datorită actualizărilor automate

Industrializarea

Reduceţi timpii
de producţie
Consumatorii de astăzi doresc – și se
așteaptă – ca noul lor mobilier tapiţat
să fie gata mai repede.
Doar în ultimii patru ani, duratele de livrare
au scăzut în medie cu 40%. Dar aceste așteptări pun o presiune imensă pe producători, care trebuie să descopere modalităţi de
a reduce timpul dintre comandă și livrare.
Timpii afectaţi personalului logistic nu pot
fi reduși, deoarece acesta lucrează deja
non-stop pentru a livra repede mărfurile în
întreaga lume. Prin urmare, economia de
timp trebuie făcută în timpul producţiei.
Iată cinci modalităţi prin care puteţi scurta
procesul de producţie:
1 Fiţi flexibil
Integraţi flexibilitatea în procesul de producţie. Chiar dacă nu puteţi anticipa comenzile înainte de a le primi, puteţi fi mai
bine pregătiţi. Cu ajutorul unei tehnologii și
organizări optime, este mai ușor să trataţi
comenzile urgente, nivelurile de personalizare și numărul tot mai mare de variabile
care au impact asupra vitezei de lansare a
produselor pe piaţă.
2 Utilizaţi abordarea de tip Lean
Crearea unei conexiuni între linia de producţie și date vă ajută să optimizaţi întregul
proces și să reduceţi în același timp erorile,
ceea ce reprezintă un pas esenţial pentru a
profita la maximum de fiecare linie de tăiere
pentru ţesături și piele. Adăugarea de valoare în aceste procese vă ajută să minimalizaţi
pierderile și să maximizaţi resursele.

3 Economisiţi materialele
Beneficiaţi de cei mai avansaţi algoritmi
de calcul. Datorită cercetării și inovării continue, este posibil acum să reduceţi consumul
de material cu până la 5%, inclusiv pentru
ţesături simple, ţesături cu modele sau piele.
4 Concentraţi-vă pe calitate
Inovarea tehnică poate juca un rol important în garantarea calităţii, de la faza de proiectare, până la produsul final. Prin integrarea lanţului software, puteţi să îmbunătăţiţi
precizia producţiei, să evitaţi erorile umane
provocate de comunicarea greșită și să garantaţi o calitate standardizată a datelor pe
toată durata procesului. Rezultatul? Un timp
de producţie mai scurt, fără a compromite
calitatea tăierii, pentru a obţine întotdeauna
produse finale de înaltă calitate.
5 Monitorizaţi și urmăriţi
Pentru a obţine o îmbunătăţire continuă,
este important să monitorizaţi și să urmăriţi problemele de producţie, să raportaţi în
mod regulat și să măsuraţi făcând comparaţii cu indicatorii cheie de performanţă.
De asemenea, acest lucru vă va ajuta să îmbunătăţiţi timpul de funcţionare, performanţa și calitatea. În plus, dacă mai faceţi un
pas înainte, puteţi prevedea și rezolva
problemele înainte ca acestea să afecteze
activitatea, cu ajutorul întreţinerii preventive.

5

„Tehnologia Lectra ne-a ajutat să evaluăm
confortul oferit de un produs și posibilitatea
de a-l produce, încă din primele etape ale
procesului. Astfel, am realizat economii de
timp și am putut face alegeri mai bune în
materie de design.”
Massimo Romanutti
Director fabrică
Moroso

CONTACTAŢI-NE
Pentru a discuta în detaliu oricare
dintre chestiunile tratate în acest număr
Lite Paper, contactaţi-ne la adresa:
https://www.lectra.com/en/contact

The Hive
@LectraOfficial
LectraFurniture

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).

