
Descoperiţi succesul 
alături de Lectra
Facem din calitatea vizibilă un element 
esenţial de diferenţiere pentru 
producătorii de mobilier tapiţat.

REALIZAŢI CALITATEA 
POTRIVITĂ
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Producătorii de mobilier tapiţat din zilele noastre trebuie să găsească modalităţi de a satisface 
mai multe cerinţe aparent contradictorii.

Afirmaţia lui Peter Drucker implică faptul că 
producătorii de mobilier ar trebui să pună 
accentul pe clienţi, mai degrabă decât pe 
produse, punând în evidenţă calitatea și 
oferind o gamă largă de stiluri, design-uri, 
și tehnologii la un preţ pe care consumatorii-
ţintă să îl considere bun raportat la ofertă. 
Astfel, clienţii respectivi ajung să recomande 
marca, folosind reţelele sociale și ducând 
„comunicarea orală” la un cu totul alt nivel. 
Când consumatorilor le place un produs, 
aceștia sunt foarte bucuroși să-i convingă  
pe toţi cunoscuţii că produsul respectiv 
merită apreciat.

Pentru consumatorii moderni, mobilierul 
reprezintă încă o modalitate de a-și expri-
ma propriul stil. Aceștia își doresc mai mult 
confort vizibil și o gamă mai largă de produ-
se. Își doresc piese sofisticate și modulare, 
fotolii cu spătare rabatabile, precum și cana-
pele sau fotolii cu tehnologie audio-vizuală 
integrată. Uneori, aceștia doresc modele  
unicat, realizate la comandă. Calitatea este 
un element esenţial de diferenţiere, deci  
trebuie luată în calcul pe tot parcursul pro-
cesului de producţie, de la faza de design  
și până la tapiţare, pentru a putea fi văzută 
și apreciată de utilizatorul final.

Clienţii solicită mai multă calitate vizibilă 
și livrare mai rapidă, dar nu sunt dispuși 
să plătească mai mult pentru ceva ce vor 
înlocui probabil în 5 sau 7 ani. Acest lucru 
înseamnă că nu este posibilă transferarea 
către client a costurilor tot mai mari cu 
forţa de muncă și materia primă.

Prin urmare, producătorii trebuie să iasă în 
evidenţă prin calitate și servicii mai bune. 
Dar, deoarece fiecare marcă are alte cerinţe 
privind calitatea, producătorii trebuie să se 
poată adapta pentru a oferi exact nivelul de 
calitate potrivit. Un nivel calitativ prea ridicat 
presupune costuri inutile, iar dacă nivelul 
este prea scăzut, consumatorii s-ar putea 
să nu mai fie interesaţi de produsele dvs.

INFO
Când aleg mobilierul, 
consumatorii chinezi ţin cont în 
primul rând de „calitate” și „stil”.  
(Sursa: Consiliul de Dezvoltare 
a Afacerilor din Hong Kong)

Modul în care producătorii de mobilier tapiţat își pot scoate 
marca în evidenţă

„Calitatea unui produs sau serviciu 
nu este ceea ce oferă furnizorul. 
Este beneficiul pe care îl obţine 
clientul și pentru care este dispus 
să plătească. Clientul plătește doar 
pentru ceea ce îi este util și îi oferă 
valoare. Nimic altceva nu înseamnă 
calitate.”

Peter F. Drucker
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Atingerea 
obiectivului final
Așadar, cum puteţi atinge și menţine 
calitatea produsului final? Cele trei aspecte 
de care trebuie să ţineţi cont sunt protejarea 
proceselor împotriva erorilor, standardizarea 
procedurilor și asigurarea repetabilităţii. 
Eliminarea erorilor duce automat la creșterea 
calităţii. Standardizarea proceselor reprezintă 
o garanţie a faptului că cele mai bune 
practici sunt utilizate în toată unitatea de 
producţie, asigurând calitatea, scurtând 
durata ciclurilor și reducând costurile. 
Perfecţionarea continuă și repetabilitatea 
duc la menţinerea implicită a calităţii pe 
termen lung. Când echipele înţeleg că scopul 
final este calitatea, nu vor mai fi tentate de 
compromisuri și nu vor mai neglija calitatea.

Conform lui Philip Crosby, inventatorul 
conceptului zero defecte, „Calitatea 
trebuie să fie cauzată, nu controlată”. În 
acest număr Lite Paper, ne vom concentra 
asupra menţinerii și îmbunătăţirii calităţii 
și performanţei, depășind în același timp 
principalele provocări cu care se confruntă în 
prezent producătorii de mobilier: reducerea 
timpului de lansare pe piaţă, protejarea 
integrităţii datelor, îmbunătăţirea timpului 
de funcţionare, a performanţei și calităţii, 
precum și reducerea costurilor. 

INFO
În 2014, un sondaj realizat de Boston 
Consulting Group a arătat că 54% 
dintre companiile care intenţionau 
să-și relocalizeze producţia au 
menţionat calitatea drept unul dintre 
principalele motive.

Asigurarea calităţii, 
în paralel cu reducerea 
timpului de lansare 
pe piaţă
Aceste noi tendinţe din industria mobilei 
înseamnă că trebuie să menţineţi sau chiar 
să creșteţi nivelurile de calitate, lansând 
pe piaţă cât mai multe modele, variante 
și opţiuni în cel mai scurt timp posibil. 
Prin crearea unui lanţ software integrat, 
puteţi evita erorile umane provocate de 
comunicarea ambiguă și puteţi asigura 
calitatea datelor de la un capăt la celălalt. 
Automatizarea proceselor cruciale cu 
ajutorul soluţiei Lectra 3D pentru crearea de 
prototipuri virtuale duce la economii de timp 
și elimină erorile care intervin deseori când 
datele sunt actualizate manual.

Având un proces optimizat, flexibil și eficient, 
puteţi evita erorile și puteţi economisi timpul 
pe care l-aţi fi pierdut corectându-le. Astfel, 
veţi reduce timpul de dezvoltare a produse-
lor și veţi fi primul care le va lansa pe piaţă. 
Când este combinată cu automatizarea, 
standardizarea asigură o calitate constantă și 
poate fi aplicată în cazul produselor, proce-
durilor și chiar proceselor de producţie.

De exemplu, o bibliotecă de piese standard, 
deja validată în producţie și cu costuri cu-
noscute, poate fi folosită pentru a crea uni-
tăţi modulare și secţionale, variante, cum ar  
fi fotolii cu spătar rabatabil, precum și mode-
le personalizate, toate acestea fiind realizate 
rapid, ușor și în limitele bugetului alocat. 

Utilizarea de piese standard reduce timpul 
de dezvoltare a produselor și contribuie 
la reducerea costurilor de dezvoltare a 
produselor, de producţie, de depozitare și  
de distribuţie.
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Numărul de combinaţii posibile de modele, 
materiale, variante și funcţii, incluzând aici 
și dimensionarea, este aproape infinit, iar 
volumul de date de producţie care trebuie 
gestionate, partajate și actualizate crește  
exponenţial, în paralel cu riscul unor erori. 
Încă din faza de design, trecând prin cea  
de pre-producţie, de evaluare a costurilor  
și până la faza de producţie propriu-zisă, 
datele sunt transferate permanent dintr-o 
parte în alta, iar la fiecare manipulare pot  
să se strecoare erori.

Cum obiectivul final este eliminarea tuturor 
erorilor, este important să automatizaţi ge-
nerarea și transferul datelor în toate situaţiile 
în care acest lucru este posibil. În producţia 
de mobilier tapiţat, acum aveţi opţiunea de 
a transforma o schiţă 2D într-un prototip 
virtual 3D. Modelarea parametrică avansa-
tă simplifică modificarea prin conectarea 
prototipurilor 2D/3D la restul procesului, 
existând astfel siguranţa că toate modifică-
rile sunt transmise și aplicate la elementele 
conexe. De exemplu, într-un model parame-
tric, toate piesele care sunt implicate într-o 
modificare sunt actualizate automat în toate 
fișierele și documentele conexe (lista de  
materiale, modelul 2D, variantele etc.).

Modificările aduse datelor sunt transferate 
rapid și eficient din sistemele CAD în crearea 
tiparelor, încadrare și croire. Astfel, se gene-
rează automat liste de materiale, instrucţiuni 
de asamblare și alte documente tehnice, 
utilizându-se aceleași date. 

În producţie, datele exacte privind 
performanţa și trasabilitatea sunt esenţiale 
în cadrul unei abordări care vizează 
îmbunătăţirea continuă. 

Analizarea operaţiunilor și proceselor vă va 
ajuta să înţelegeţi mai bine elementele-cheie 
ale operaţiunilor dvs. Această analiză vă 
va permite să vedeţi dacă au fost obţinute 
îmbunătăţiri și să înţelegeţi când este 
momentul să aibă loc o schimbare.

Cerinţele clienţilor evoluează în timp și sunt 
influenţate de ceea ce fac concurenţii dvs. 
Aceștia pot genera mâine o dorinţă care nu 
există azi în rândul clienţilor, iar dvs. trebu-
ie să puteţi anticipa aceste schimbări și să 
puteţi reacţiona rapid, oferind un produs de 
o calitate superioară, la un preţ competitiv.

INFO
În China, familiile își schimbă 
mobilierul, în medie, o dată 
la 7,6 ani, ceea ce înseamnă 
o piaţă potenţială de circa 
61 de milioane de gospodării 
anual. Această cifră nu ia în 
calcul familiile din clasa de 
mijloc, care pur și simplu își 
recondiţionează mobilierul.

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

Protejarea fiabilităţii și coerenţei datelor
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Să privim lucrurile dintr-o altă perspectivă: 
nu vă puteţi permite să ignoraţi calitatea.  
Ca producător, trebuie să oferiţi un produs 
de calitate adecvată și să-l vindeţi la un  
preţ care să vă permită să obţineţi profit.  
În acest scop, trebuie să găsiţi echilibrul  
optim între design, limitările legate de pro-
ducţie și costurile vizate. Reducerea cos-
turilor fără a face compromisuri legate de 
calitate este o cerinţă operaţională esenţială. 
Prin urmare, cum ar putea fi eficientizate 
instrumentele și procesele de producţie 
pentru a elimina erorile și a crește producti-
vitatea? Iată patru modalităţi prin care  
puteţi menţine calitatea și reduce costurile:

 ■ Analizaţi produsul creat: gândiţi-vă la ca-
litatea finală începând cu faza de design. 
Corectarea greșelilor descoperite devre-
me costă mai puţin și ajută la prevenirea 
altor greșeli, înainte ca acestea să aibă loc.

 ■ Analizaţi procesul dvs.: renunţaţi la un 
proces de dezvoltare a produselor care 
este liniar, secvenţial și ineficient, în favoa-
rea unui proces flexibil, optimizat, care 
permite acţiuni paralele și în colaborare.

 ■ Analizaţi utilajele de producţie: gândiţi-vă 
la disponibilitatea lor. Asiguraţi-vă că obţi-
neţi constant performanţe optime și cos-
turi reduse, utilizând programe software 
actualizate și echipamente hardware de 
ultimă generaţie, cu sisteme inteligente 
și în stare bună pentru croire și șpănuire.

 ■ Analizaţi echipele dvs.: au fost instruite 
corect? Instruirea este o investiţie care 
devine rapid profitabilă. O echipă bine 
instruită produce rezultate de calitate 
mai eficient și într-un timp mai scurt.

Creșterea timpului de funcţionare și îmbunătăţirea performanţei 
și a calităţii, reducând în același timp costurile
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CONTACTAŢI-NE
Pentru a discuta mai în detaliu despre 
oricare dintre problemele abordate în 
acest document, contactaţi-ne la:

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

„Misiunea companiei B&B Italia 
este de a le oferi clienţilor produse 
de cea mai bună calitate. Am ales 
soluţia offline Versalis, pentru că 
separarea zonei de croit de cea 
de selectare a pieii ne-ar ajuta să 
ne atingem obiectivele privind 
calitatea.”

Director fabrică, 
B&B Italia

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

