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Oferta Lectra: Rezultate: 

Stephan/H produce costume și uniforme 
de zbor, de calitate superioară, pentru 
domeniile aerospațial, medical și militar. Un 
combinezon de zbor Stephan/H folosește 
5–6 tipuri de țesătură pentru 96 de piese 
croite, iar majoritatea comenzilor au 
1–5  bucăți cu piese, culori sau broderii 
personalizate. Totuși, această posibilitate 
de personalizare combinată cu un flux de 
lucru complicat, precum și procesul de 
croire externalizat și manual au îngreunat 
satisfacerea cererii tot mai crescute și 
menținerea standardelor de calitate. 

Inițial, Stephan/H a contactat Lectra 
pentru a-și înlocui software-ul  
de creare de tipare. Însă, după 
începerea discuțiilor, cele două 
echipe au stabilit că, pentru 
îndeplinirea obiectivului Stephan/H 
de a crește eficiența și de a reduce 
timpul de producție, este nevoie de o 
schimbare mai substanțială. După ce 
echipa Lectra a identificat principalul 
obstacol în producție, și anume 
procesul de croire externalizat și 
manual, aceasta a propus soluția 
Fashion On Demand by Lectra 
pentru a ajuta compania să își 
automatizeze și să își optimizeze 
dezvoltarea produsului și fluxul 
procesului de producție.

Fashion On Demand by Lectra îi 
permite companiei să își configureze 
catalogul ,  cerințele privind 
gestionarea țesăturilor și regulile de 
producție într-o singură etapă, cu o 
singură soluție. Platforma digitală 
de croit și linia de croire conectată 
la cloud i-au permis companiei să 
finalizeze toate sarcinile de croire 
în propria unitate și în mai puțin de 
o jumătate de oră. 

Stephan/H accelerează timpul de croire 
și optimizează procesul de producție 
personalizată cu Fashion On Demand by 
Lectra.
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În 2012, un pilot și antreprenor care a observat lipsa 
articolelor de îmbrăcăminte și a accesoriilor concepute 
special pentru piloți a fondat compania Stephan/H, 
cu sediul în Quebec. Când comandă de la această 
companie, clienții Stephan/H știu că se pot aștepta 
la articole de îmbrăcăminte ergonomice, sigure și 
confortabile, care să răspundă tuturor nevoilor lor 
profesionale. În timpul unei consultări inițiale, clientul 
descrie provocările cu care se confruntă, modul în 
care lucrează și îmbrăcămintea ideală pentru el. Apoi, 
Stephan/H adaptează un tipar existent la specificațiile 
clientului. Această posibilitate de personalizare a fost un 
element important în creșterea companiei de la patru 
angajați la 25 în doar doi ani. 

Înainte de a implementa Fashion On Demand by Lectra, 
procesul de dezvoltare și producție al companiei 
Stephan/H necesita mult timp și era supus erorilor. 
Ori de câte ori trebuia modificat un stil, creatorii de 
tipare trebuiau să acceseze fișierul fiecărui client și să 
actualizeze tiparul, ceea ce a dus deseori la omiterea 
unor tipare ale clienților. 
Deoarece croirea unui echipament de zbor în propria 
unitate putea dura până la patru ore, Stephan/H a 
externalizat procesul de croire în cazul comenzilor cu 
peste cinci articole de îmbrăcăminte. Externalizarea a dus, 
însă, la alte probleme legate de timp. Rolele de material 
erau depozitate în cadrul unității Stephan/H și trimise 
furnizorului de servicii atunci când era necesar. Drept 
urmare, se pierdea timp în așteptarea livrării către furnizor. 
Timpii de livrare au suferit, de asemenea, deoarece, chiar 
dacă Stephan/H a rezervat timp de croire la furnizorul 
său, programul nu a fost întotdeauna respectat. 

Odată ce Stephan/H a decis că este nevoie de 
o schimbare, Josée Champagne, vicepreședintele 
executiv al companiei, s-a gândit imediat la Lectra.

Stephan/H: Prima linie de 
îmbrăcăminte concepută 
pentru și împreună cu piloți

Confruntarea cu complexitatea 
personalizării

„Am învățat despre soluția software 
de creare de tipare de la Lectra în 
timpul facultății. Mi-am dat seama 
rapid că software-ul Lectra este cea 
mai bună soluție tehnologică.”

Josée Champagne 
Vicepreședinte executiv
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În timp ce procesul de personalizare 
anterior, mai complex, necesita 
utilizarea mai multor programe 
software, procesul actual necesită 
doar utilizarea soluției Fashion On 
Demand by Lectra și a aplicațiilor 
sale integrate pentru companii. 
Aplicații precum biblioteca digitală 
de materiale, care stochează 
caracteristicile și limitările fiecărui 
tip de țesătură, îi permit companiei 
să structureze mai bine informațiile 
și să aibă acces rapid la date ori de 
câte ori este nevoie de ele, fără a 
căuta printre e-mailuri sau într-o 
bază de date enormă. „Cu Fashion 
On Demand by Lectra, putem crea 
mai multe variante pentru fiecare 
tipar. Așadar, când este timpul 
să adaptăm tiparul în cazul unui 
client, creatorii de tipare trebuie 
doar să aleagă din lista de opțiuni, 
cum ar fi buzunare, materiale etc.”, 
spune Josée.

Efectuarea în propria unitate 
a tuturor sarcinilor de croire 

Totodată, Fashion On Demand deschide noi oportunități pentru Stephan/H.  
„Am planificat deja să folosim acest sistem conectat și aplicațiile sale, 
precum catalogul de produse și biblioteca de materiale, pentru a lansa 
o nouă colecție, pentru a adăuga articole la colecțiile existente și pentru 
a ne dezvolta pe piețe noi. În plus, într-un interval de la trei până la 
cinci ani, am dori să avem capacități de producție în mai multe unități”, 
concluzionează Josée. 

Un proces de croire de 10 minute 
cu Fashion On Demand by Lectra

Deschiderea de 
noi oportunități pentru viitor

reduce semnificativ timpul de 
producție, crescând în același 
timp calitatea croirii. „Cu Fashion 
On Demand, procesul de croire, 
de la încărcarea țesăturii și până la 
gruparea pieselor croite, durează 
doar 10  minute”, spune Josée.  
La trimiterea produselor pentru 
croire, Stephan/H trebuia, de obicei, 
să aștepte de la trei până la patru 
săptămâni pentru ca produsele să 
fie croite. Cu Fashion On Demand by 
Lectra, timpul de așteptare pentru 
croire este de doar câteva minute. 

De asemenea, Fashion On Demand 
a oferit companiei Stephan/H 
flexibilitatea de a-și reorienta rapid 
producția spre fabricarea de halate 
medicale pentru a oferi ajutor în 
lupta împotriva Covid-19, precum și 
capacitatea de a produce numărul 
necesar de măști. „Fără Fashion On 
Demand, nu am fi putut niciodată 
accepta un contract care prevedea 
producerea a 10.000 de măști pe 
săptămână”, spune Josée. 

Fashion On Demand by Lectra cuprinde platforma digitală de croire și soluția de croire a țesăturilor cu 
un singur strat, Virga, oferite de Lectra. Este o soluție la cheie care automatizează producția la cerere, 

începând chiar de la primirea comenzii și până la piesa croită. Această ofertă revoluționară le oferă 
companiilor din domeniul modei o vedere de 360° asupra întregului proces la cerere, de la seriile 

mici și până la ciclurile de producție unice.

DESCĂRCAȚI BROȘURA PRODUSULUI

DESPRE 

https://www.lectra.com/en/products/fashion-on-demand-by-lectra?CID=7013V000000LgAxQAK&utm_source=CustomerStory&utm_medium=LastPageCTA&utm_campaign=FashionOnDemand

