PRODUKUJ
ODPOWIEDZIALNIE
Osiągnij sukces z firmą
Lectra
Jak producenci mebli tapicerowanych
mogą produkować w sposób bardziej
odpowiedzialny?

Dzisiejsi konsumenci są bardziej niż kiedykolwiek przedtem
świadomi kwestii środowiskowych i społecznych. Nie tylko
oczekują większego wyboru, niższych cen i szybszych terminów realizacji, ale też mebli produkowanych w sposób odpowiedzialny. Ponadto globalizacja wymaga od producentów
przestrzegania przepisów. Co to oznacza w praktyce?
W ostatnich latach kwestie dotyczące odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej
znajdują się zarówno w centrum zainteresowania mediów, jak też leżą na sercu konsumentom. Zrównoważony rozwój budzi obecnie ogromne zainteresowanie: od etycznych
warunków pracy po wpływ na środowisko naturalne i redukcję odpadów. Konsumentów interesuje to, czy producenci nie używają zbyt dużo opakowań, chcą wiedzieć,
czy drewno użyte w ich kanapach pochodzi z dzikich lasów i czy poduszki zawierają
piankę poliuretanową. I nie są jedynymi, którzy wywierają taki nacisk na producentów.
Więcej wyzwań, więcej możliwości
Organizacje przemysłowe i lokalne władze
ustanawiają coraz surowsze standardy produkcyjne, uchwalając coraz więcej ustaw,
przepisów i w efekcie stwarzając wiele
wyzwań. Jednak w ciągu naszej 30-letniej
współpracy z producentami mebli tapicerowanych przekonaliśmy się, że jest to
zarazem źródłem nowych okazji. W rzeczywistości bycie bardziej ekologicznym
producentem przynosi szereg korzyści.
Chcemy Ci pomóc w ich osiągnięciu.

W tym wydaniu Lite Paper omówimy
główne wyzwania stojące przed producentami szukającymi sposobów na bardziej zrównoważony rozwój działalności
i wskażemy, jak usprawnić procesy, aby
móc sprostać tym wyzwaniom, odpowiedzieć na zapotrzebowanie konsumentów
w zakresie zrównoważonego rozwoju,
a jednocześnie zmaksymalizować zyski.

SKRÓT FAKTÓW
W Stanach Zjednoczonych
meble wyprodukowane w
sposób przyjazny środowisku
są sprzedawane jako „Made in
the USA”. (Źródło: The American
Furniture Industry: 2014 Industry
Watch Update)
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Ogranicz odpady
Redukuj odpady – tnij koszty
Ograniczenie odpadów jest priorytetową
kwestią dla producentów mebli tapicerowanych. Nie tylko sprzyja to środowisku, ale
również minimalizuje koszty i tym samym
zwiększa zyski.
Odpady mogą pojawiać się na każdym
etapie produkcji, od etapu projektowania po
końcową wysyłkę. Nasi eksperci mogą przeanalizować każdy z tych procesów i zależności między nimi, aby poznać obszary, gdzie
można wprowadzić usprawnienia.
Zminimalizowanie liczby fizycznych
prototypów ogranicza zużycie surowców
poprzez optymalizację wykorzystania
tkaniny, skór, drewna i pianek.
Dla całego procesu produkcyjnego opracowaliśmy skuteczne algorytmy, pozwalające
zmaksymalizować wykorzystanie materiału.
Ponadto można wyprodukować dwa lub
więcej różnych modeli z tej samej tkaniny
lub skóry, w dalszym ciągu redukując zużycie materiału i ilość odpadów.
Wydajne cięcie zaczyna się od wydajnego
lagowania. Nasza lagowarka Brio jest
tak precyzyjna, że nie trzeba się martwić
odpadami. Zoptymalizuj zużycie materiału
dzięki gwarantowanemu precyzyjnemu
wyrównaniu i nakładaniu tkaniny bez
naprężeń niezależnie od wysokości nakładu.
Maksymalnie wykorzystaj swoje zapasy
poprzez automatyczne zarządzanie
końcówkami rolek tkaniny.

SKRÓT FAKTÓW
Lectra pomogła klientom
w ograniczeniu ilości
odpadów skóry aż do 8%.
(Źródło: Ekornes, Norwegia)

Zwiększ oszczędność energii
Możemy pomóc nie tylko w ograniczeniu
odpadów materiałowych. Nasze rozwiązania
pozwalają też na zmniejszenie zużycia
energii aż do 30%. Krojownia Vector
wykorzystuje najnowocześniejsze,
najbardziej innowacyjne technologie, w
tym wbudowany automatyczny regulator
podciśnienia przytrzymującego materiał na
powierzchni w czasie cięcia. Automatycznie
się zmienia, działając tylko w obszarach,
gdzie jest to konieczne – i dlatego zużywa
jedynie niezbędną ilość energii.
Wreszcie również nasi eksperci mogą współpracować z producentami nad optymalizacją okresu eksploatacji urządzeń poprzez
zapewnienie najlepszej jakości i wydajności
materiałów eksploatacyjnych i gwarancję
lepszej produktywności przez dłuższy czas.
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Identyfikowalność i normy
Stale spełniaj rygorystyczne normy
Pod względem rygorystycznych norm
i przepisów kilka branż może konkurować
z produkcją. Istnieje szereg obowiązujących
międzynarodowych i lokalnych przepisów.
Należy dopilnować przestrzegania
wszystkich z nich.
Wszystkie urządzenia Lectra są zgodne
z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy, umożliwiając producentom spełnienie wymaganych standardów
przemysłowych. Dodatkowo nasi eksperci
mogą opracować wieloetapowy plan w celu
uzyskania identyfikowalności pomiędzy
systemami planowania zapasów przedsiębiorstwa ERP a systemami produkcji, w celu
zapewnienia zgodności z przepisami. Dzięki
zintegrowanemu, usprawnionemu procesowi
produkcji można monitorować skóry, tkaniny
i zlecenia cięcia, gdy są przesuwane z etapu
przygotowania produkcji do etapu rozładunku po zakończeniu rozkroju.
Norma ISO 26000 to międzynarodowa
norma dotycząca społecznej odpowiedzialności. Akredytacja normy ISO 26000 może
być impulsem do opracowania i realizacji
długoterminowej strategii odpowiedzialności
społecznej, obejmującej wszystko: od metod
pracy po politykę w zakresie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój i wpływ na
społeczności lokalne. Ponadto wskazuje ona
każdemu, że dany producent przestrzega
zasad etyki, co jest atutem w sprzedaży
przyciągającym odbiorców detalicznych
i konsumentów, który może podnieść
postrzeganą wartość mebli.
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„Obsługa rozwiązania Versalis®
jest intuicyjna i wymaga
minimalnej znajomości obsługi
maszyny. Pomimo to Lectra
zapewniła nam szereg szkoleń
wdrożeniowych. Eksperci firmy
Lectra dysponują wieloletnim
doświadczeniem. Otrzymane
porady wykorzystujemy w naszej
codziennej pracy”
Tomasz Mazurowski
Kierownik działu skór
DFM

Bezpieczeństwo i
zadowolenie pracowników

Czynnik ludzki
Na światowym rynku meblarskim branża
produkcji mebli tapicerowanych wymaga
największego zaangażowania siły roboczej,
ponieważ wciąż wiele operacji w procesie
produkcyjnym wykonuje się ręcznie, co wymaga specjalnych kwalifikacji i doświadczenia. Wielu producentom coraz trudniej jest
przyciągnąć nowe pokolenie wykwalifikowanych technicznie fachowców do tego typu
zadań wymagających intensywnej pracy
manualnej i specjalnych umiejętności.
A co z rotacją personelu? Przeszkolenie
nowych pracowników do samodzielnej pracy
zajmuje od 6 miesięcy do roku, co wymaga
od producentów dużych nakładów finansowych i czasu. Automatyzacja jak największej
ilości ręcznych procesów oferuje pracownikom ścieżkę rozwoju zawodowego, jak
również uwalnia doświadczonych pracowników od powtarzalnych czynności, dzięki
czemu można ich przydzielić do innych
zadań przynoszących większe korzyści,
które są ciekawsze, a które umożliwią lepsze
wykorzystanie ich umiejętności i spowodują
zwiększenie produktywności.
Aby pomóc w utrzymaniu wykwalifikowanej
kadry pracowniczej posiadającej fachową
wiedzę, możemy również przeprowadzić wewnętrzne spotkania szkoleniowe. Każdemu
pracownikowi zaoferowany zostanie dostosowany do jego potrzeb kierunek szkolenia,
który umożliwi mu rozwijanie kariery zawodowej i da motywację do jej realizacji.
Poważne kwestie bezpieczeństwa
Podczas produkcji występuje wiele potencjalnych zagrożeń, przed którymi trzeba chronić
pracowników. Stanowi to nie tylko obowiązek
prawny, ale też klucz do bezproblemowego
prowadzenia działalności firmy.
Rozwiązania techniczne Lectra w zakresie
produkcji posiadają wbudowane urządzenia
zabezpieczające przed wystąpieniem
ryzyka obrażeń. Przestrzegamy wszystkich
norm BHP i spełniamy rygorystyczne
standardy dla rynku amerykańskiego (UL) i
europejskiego (EU).
Jako jedni z głównych dostawców foteli
i poduszek powietrznych dla branży samochodowej – w której na pierwszym planie stoi
bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak
i konsumentów – eksperci firmy Lectra pomagają producentom spełnić nawet najbardziej
surowe normy BHP dzięki zespołowi zaangażowanemu w pomoc na rzecz zapewniania
zgodności z przepisami.

Odpowiedzialnie. Etycznie. Z sukcesem.
W firmie Lectra uważamy, że odpowiedzialność i zrównoważony rozwój stanowią
prawdziwą szansę dla producentów mebli
tapicerowanych. Konsumenci zmuszają do
tego, aby branża stała się bardziej innowacyjna i konkurencyjna niż kiedykolwiek
przedtem, a producenci, dzięki najnowszym
technologiom, wiedzy fachowej i najlepszym
metodom produkcji, są w stanie podjąć się
tego wyzwania.
Wybiegając naprzód, nie ma wątpliwości,
że odpowiedzialność korporacyjna stanie
się kluczowym warunkiem osiągnięcia
sukcesu, zapewniając długoterminowy
wzrost gospodarczy, poprawę bytu
ludzi i równość społeczną oraz lepszą
gospodarkę globalnymi zasobami
naturalnymi. Z przyjemnością podzielimy
się naszym doświadczeniem i omówimy
bardziej szczegółowo wyzwania Twojej
firmy. Nasze kompleksowe podejście
dotyczy przede wszystkim dzielenia się
informacjami i współpracy z producentami
w celu uzyskania szybkich, a zarazem
długofalowych wyników. Dlatego producenci
mogą pozostać konkurencyjni, rentowni i
produkować odpowiedzialnie niezależnie od
napotykanych wyzwań.

SKRÓT FAKTÓW
Do 2020 roku 50% kadry pracowniczej będzie pokoleniem
urodzonym po roku 2000.
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„Eksperci firmy Lectra nie tylko
są specjalistami ds. krojowni, ale
również dysponują bardzo cenną
specjalistyczną wiedzą branżową...
Ich umiejętności rzemieślnicze
w obróbce skóry nie mają sobie
równych w branży.”
Przemysław Majoczyk
kierownik zakładu produkcyjnego
Polipol, Polska

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).

