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Clienţii influenţează cererea. Aceștia au apetit aparent fără limite pentru tot ceea ce este nou 
și își folosesc interiorul locuinţei pentru a-și manifesta personalitatea. Globalizarea înseamnă 
că viitorul lor magazin este lumea întreagă, cu tot ceea ce implică acest lucru pentru dvs. în 
materie de concurenţă și preţ. Nu aveţi altă opţiune decât să vă ridicaţi deasupra greutăţilor prin 
furnizarea unor servicii mai bune: personalizare, colecţii „capsulă”, mai multe modele și variante 
în mai multe materiale, cu o plajă mai largă de funcţii și tehnologie încorporată. Știţi ce se vinde 
și trebuie să produceţi acele articole.

Prin urmare, este esenţial să ţineţi costurile sub control, să găsiţi personal competent greu de găsit, 
să creșteţi eficienţa și să reduceţi pierderile în fiecare etapă a procesului de design, dezvoltare și 
producţie. Aceste cerinţe imperative afectează profitabilitatea dvs., pentru că adaugă timp și costuri 
la activitatea de realizare de mobilier.
Lectra vă oferă o modalitate de a anticipa costurile și de a le ţine sub control, astfel încât să faceţi 
economii reale de material și bani pe parcursul procesului de producţie.

Dat fiind creșterea preţului materiilor prime și a costurilor 
cu forţa de muncă, precum și diversificarea unei pieţe deja 
competitive, producătorii de mobilier tapiţat precum dvs. 
întâmpină dificultăţi în a-și păstra marjele de profit. 

 ■ „Cum putem scurta durata ciclului 
de validare, astfel încât să obţinem 
o estimare precisă a costurilor?”

 ■ „Cum putem reduce numărul de 
prototipuri fizice?”

În plus, aceste întrebări vă vor ajuta să 
identificaţi zonele în care puteţi reduce 
semnificativ costurile, cum ar fi crearea 
prototipurilor. 

Fiecare prototip fizic costă de trei până 
la cinci ori mai mult decât o piesă finală 
produsă. În general, pentru fiecare model, 
sunt necesare între trei și opt prototipuri. 

Anticipaţi costurile 
în timpul etapelor de 
design și de dezvoltare 
a produselor
Scopul este de a garanta faptul că toa-
te designurile selectate pentru producţie 
sunt fezabile din punct de vedere tehnic și 
viabile din perspectivă financiară. După cum 
reiese și din denumire, abordarea „design 
la costuri optimizate” propusă de Lectra 
vizează crearea de mobilier având în vedere 
costurile de producţie. În acest fel, este mai 
ușor să ţineţi sub control marjele de profit 
pe parcursul întregului proces, de la design 
la producţie. 

Întrebări precum cele de mai jos oferă o 
listă de verificare simplă care vă ajută să 
anticipaţi și să reduceţi costurile probabile, 
precum și să menţineţi profitabilitatea:

 ■ „Cum afectează acest stil marjele de 
profit și care este echilibrul potrivit 
între cele două?”

 ■ „Cum putem reduce timpul de dezvoltare 
și cantitatea de material utilizat?”
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Acesta este motivul pentru care companiile 
inovatoare profită tot mai mult de posi-
bilităţile oferite de crearea de prototipuri 
virtuale 3D, pentru a le permite designerilor 
să evalueze rezultatul final având în vedere 
materialele utilizate, designul, fezabilitatea 
și costul.

Companiile pot testa mai multe alternative, 
pentru a găsi cea mai bună soluţie care să 
îndeplinească atât cerinţele estetice, cât și 
cele legate de costuri. Este posibilă inclusiv 
modificarea dimensiunilor, a liniilor de croire 
sau stil și utilizarea de piese standardizate 
pentru a reduce costurile. Toţi acești factori 
afectează marjele de profit, prin urmare, an-
ticiparea efectelor acestora asupra costurilor 
încă din faza de design oferă posibilitatea de 
a lua măsuri care, în final, vor duce la decizii 
mai bune. În acest fel, veţi trimite spre pro-
ducţie doar cele mai profitabile modele. 

Dezvoltarea unui prototip cu ajutorul soluţiei 
DesignConcept de la Lectra este de două ori 
mai rapidă decât dacă aţi face acest lucru 
manual. Prototipurile virtuale pot fi utilizate 
ulterior pentru a dezvolta alte produse din 
aceeași gamă într-un timp foarte scurt. De 
exemplu, puteţi utiliza modelul unei canape-
le cu două locuri pentru a crea un fotoliu și 
o canapea cu trei locuri. Posibilităţile nu se 
opresc aici însă! Datorită experimentării în 
mediul virtual, echipelor care se ocupă de 
crearea de prototipuri le este mai ușor să 
obţină rezultatul dorit din prima încercare.

CIFRĂ-CHEIE
Lectra și-a ajutat deja clienţii 
să-și scadă costurile cu crearea 
de prototipuri cu 20%.

„ Numărul de prototipuri pe care 
le creăm în prezent poate varia în 
funcţie de stil. Cu ajutorul acestei 
tehnologii avansate, obiectivul 
nostru este de a realiza un singur 
prototip fizic înainte de validare 
pentru fiecare produs pe care-l 
dezvoltăm.”

Glenn Khahn 
Vicepreședinte de producţie 

Klaussner Home Furnishings, USA

Pe lângă faptul că există siguranţa că toate 
produsele respectă raportul cost-valoare 
necesar, există posibilitatea ca mai multe 
persoane să lucreze simultan la crearea de 
prototipuri și evaluarea costurilor pentru un 
model: utilizarea de material este estimată 
mai rapid și mai precis, oferind un avantaj 
competitiv real când se pregătesc ofertele 
de preţ și se achiziţionează material. 

DesignConcept Furniture este soluţia 
oferită de Lectra pentru design, evaluarea 
costurilor, crearea prototipurilor virtuale 
3D și dezvoltarea modelelor de mobilier 
tapiţat.
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În cazul pieii, aceste funcţii sunt realizate de 
programul software LeatherNest, care ia în 
calcul zonele de calitate și defectele marcate 
în prealabil.

Reţineţi că, în cazul materialelor cu model, 
este esenţial ca diferite părţi să se potriveas-
că perfect, pentru a obţine un aspect estetic 
perfect al produsului finit. Puteţi defini reguli 
pentru potrivirea tiparelor, pentru a obţine 
calitatea optimă a produsului finit folosind 
o cantitate minimă de material. 

Când utilizaţi metode manuale în etapele 
de design și producţie de mobilier tapiţat, 
inevitabil investiţi timp și bani în acest pro-
ces, scăzând astfel profitabilitatea. De ce ar 
trebui reinventată roata? Structurile standar-
dizate pot fi salvate și reutilizate, astfel încât 
ciclul de dezvoltare a produselor să fie redus 
drastic în cazul modelelor viitoare. În acest 
fel, veţi reduce costul gestionării și dezvol-
tării de noi elemente pentru fiecare model, 
iar companiile producătoare de mobilier pot 
produce modelele noi la scară industrială 
într-un timp foarte scurt.

CIFRĂ-CHEIE
Ţesătura sau pielea care 
se utilizează pot reprezenta 
până la 60% din costul total 
cu materialele.

„ În prezent, putem realiza  
economii de material între 5% 
și 6%. Putem obţine o eficienţă 
sporită, ceea ce reprezintă 
factorul cel mai important pentru 
noi în acest proiect.”

Leif Jarle Aure 
Manager tehnic 

Ekornes, NORVEGIA

Deţineţi controlul asupra 
costurilor în fazele 
premergătoare producţiei
După ce un model primește aprobarea finală, 
soluţia noastră DesignConcept generează 
automat specificaţiile tehnice, cu planuri de 
coasere și structură internă care conţin detalii 
ample despre toate elementele, inclusiv cele 
din lemn și spumă, iar acestea sunt trimise 
departamentului de producţie. Documentele 
cu informaţii exacte sunt un element esenţial 
în căutarea eficienţei operaţionale. Acestea 
trebuie să fie actualizate întotdeauna și trebu-
ie să ţină cont de toate eventualele modificări 
ulterioare. În plus, cu DesignConcept, toate 
modificările aduse modelului 3D sunt repro-
duse automat când acesta este transformat 
înapoi într-un model 2D pregătit pentru 
industrializare.

Pentru a elimina riscurile unor erori, progra-
mul software Lectra pentru realizarea de 
tipare și modele 3D utilizează un sistem de 
dependenţe care creează legături între piese. 
Modificările aduse unei piese sunt transfe-
rate automat către toate piesele conectate, 
eliminând astfel munca obositoare și îndelun-
gată pe care o reprezintă efectuarea acelorași 
modificări de mai multe ori.

Pentru a reduce consumul de material, 
DiaminoFurniture, soluţia noastră de realizare 
automată de încadrări, poziţionează tiparul 
pe material, evaluând numeroase scenarii, 
pentru a identifica cea mai eficientă combi-
naţie. În acest fel, veţi avea o estimare exactă 
a cantităţii de material necesar. Prin urmare, 
veţi putea calcula costurile la fel ca în cazul 
unei producţii reale. 

Aveţi și posibilitatea de a simula diferite 
combinaţii, pentru a găsi cea mai bună com-
binare de modele și variante, astfel încât să 
economisiţi maximum de ţesătură și piele. 
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CIFRĂ-CHEIE
Lipsa calităţii poate genera, 
în medie, costuri de cel puţin 
10.000 de euro lunar.

VersalisFurniture este soluţia de croire a 
pieii oferită de Lectra pentru mobilierul 
tapiţat, oferind excelenţă operaţională în 
sala de croit.

Pentru croirea pieii, VersalisFurniture 
automatizează procesul de producţie, 
nemaifiind necesar un operator, pentru 
a asigura funcţionarea fără probleme a 
mașinii și limitarea numărului de erori 
de producţie. Această soluţie oferă un 
echilibru perfect între identificarea erorilor, 
încadrare, croit și descărcare, crescând astfel 
eficienţa, optimizând utilizarea materialului 
și îmbunătăţind fiabilitatea. Cu Versalis, 
repetabilitatea este garantată, indiferent de 
numărul de operaţiuni. Prin urmare, pierderile 
scad, iar productivitatea crește.

Întregul flux de producţie a mobilierului 
tapiţat va fi unul fără erori, fără probleme 
și ușor de repetat.

Garantaţi nivelul costurilor 
în fazele premergătoare 
producţiei
Este posibil ca utilizarea de material să fie op-
timizată în faza de pre-producţie, dar, pentru 
a asigura profitabilitatea, trebuie să fie precis 
și croitul. Reprelucrarea pieselor respinse 
înseamnă timp, material și bani, așadar pro-
ducţia trebuie să ofere o calitate constantă 
și repetabilă. 

Vizibilitatea completă înseamnă o gestionare 
eficientă a costurilor și protejarea marjelor 
de profit. Companiile trebuie să verifice și 
să controleze exactitatea datelor referitoare 
la costuri.

Automatizarea și standardizarea vă ajută să 
ajungeţi mai aproape de excelenţa operaţi-
onală și de nivelul de zero erori. Acesta este 
motivul pentru care toate soluţiile Lectra 
încorporează instrumente de reducere a  
numărului de erori. 



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

Un parteneriat pentru  
schimbare și dezvoltare
Tehnologia avansată este doar o 
componentă a succesului.

Cu peste 40 de ani de experienţă, Lectra 
creează și implementează cele mai eficiente 
soluţii de îmbunătăţire a proceselor pentru 
provocările din zilele noastre, integrând efici-
enţa și agilitatea în fiecare etapă, de la design 
până la producţie. Considerăm că împărtăși-
rea cunoștinţelor este o componentă esenţială 
a succesului. Metodologia noastră se bazează 
pe parteneriat, combinând abilitatea dovedită 
cu caracterul practic din realitate, pentru a 
stimula implicarea, rezultatele rapide și mo-
dificările durabile. Consultanţii noștri nu fac 
compromisuri când vine vorba de obiectivul 
lor de a vă ajuta să vă păstraţi competitivita-
tea și profitabilitatea. 

„ Cu Versalis, am reușit să creștem productivitatea. 
Am dublat-o și am reușit să ajungem de la 70 
de bucăţi de piele la 140 cu o echipă de patru 
persoane. Calitatea este mai bună și nu există 
aproape nicio bucată respinsă.”

Dean Leullier 
Director de producţie 

Duvivier Productions, FRANŢA

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

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

Atingeţi-vă obiectivele  
de afaceri cu Lectra
Ne mândrim cu faptul că oferim cel mai 
mic cost total al proprietăţii pentru 
sistemele de croit, în funcţie de cost 
pe piesă croită.

Producţia este mai profitabilă datorită consu-
mabilelor cu o durată de viaţă lungă, precum 
și datorită consumului redus de energie și 
disponibilităţii maxime prin sistemele inte-
ligente încorporate, care sunt conectate la 
centrele noastre de asistenţă telefonică. Nu în 
ultimul rând, trebuie să menţionăm faptul că 
oferim cea mai ridicată economie de material 
de pe piaţă.

Datorită fluxului automat de date asigurat 
de Lectra, toate informaţiile, pentru fiecare 
model, sunt disponibile întotdeauna, de la 
etapa de creare a prototipului până la faza de 
producţie. De asemenea, oferim programe 
software pentru monitorizarea costurilor cu 
pielea. Acestea compară estimările furnizo-
rilor în ceea ce privește calitatea și suprafaţa 
cu ceea ce s-a livrat în realitate. Astfel, toate 
evaluările furnizorilor și toate reclamaţiile au 
la bază date concrete. 

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

