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Falconeri, kadın ve erkek için lüks trikolar alanında 
uzman bir İtalyan moda şirketidir. Falconeri, 
Moğolistan'daki meralardan doğrudan, aracılar 
olmadan elde ettiği ham kaşmiri, İtalya’nın Avio 
şehrinde bulunan fabrikasında İtalyan işçiliğinin 
değerlerine bağlı bir şekilde yani detaylara özen 
göstererek, eğirme, boyama ve dokuma işlemlerinden 
geçiriyor. Tüm kaşmir üretim sürecini kontrol etmesi 
Falconeri'nin ürettiği giysilerde olağanüstü bir 
kaliteyi garanti etmesini ve fiyatlarında rekabetçi 
bir politika izlemesini sağlıyor.

Calzedonia Group tarafından 2009 yılında satın 
alınan Falconeri’nin dünya çapında 130'dan fazla 
mağazası ve 1000'den fazla çalışanı bulunuyor. 
Şirket, son yıllarda iç kısmı parka ve kaşmir olan 
şişme montlar gibi dış giyim ürünleri ve teknik 
kıyafet üretimleri ile portföyünü genişletme kararı 
aldı. Mevcut ürün tekliflerindeki artış ve uluslararası 
pazarlara açılma, Falconeri'yi dönüş sürelerini 
kısaltacak ve ürün geliştirme süreçlerini geliştirecek 
yenilikçi yöntemler aramaya itiyor.

Falconeri, Lectra Modaris ile lüks moda 
ürünlerinde hayalleri gerçeğe dönüştürüyor

Tasarım ve üretim planlamasını Lectra’nın dijital kalıp oluşturma 
çözümüyle entegre etmesi Falconeri’nin ürün geliştirme sürecini 
hızlanmasında attığı önemli bir adım. 
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“Karşılaştığımız zorluk, müşterilere sunulan 
tekliflerin sayısını artırırken aynı zamanda 
kaliteyi, işçiliği ve yaratıcı tasarımı korumak 
ve hepsinden önemlisi, maliyetleri kontrol 
altında tutmak!" 

Felicia Todisco,
Üretim, Triko, Modelleme ve Sanayileşme 
Teknik Direktörü.

Falconeri’nin felsefesi, mümkün olan en kaliteli 
kaşmiri en mükemmel fiyatlarla sunmaktır. Üretim, 
Triko, Modelleme ve Sanayileşme Teknik Direktörü 
Felicia Todisco bu felsefeyi şöyle anlatıyor, "Sıradışı 
insanlar için sıradışı fiyatlarla sıradışı ürünler. İşte 
buna ‘Falconeri Rüyası’ diyoruz.” “Özellikle de 
karantina sürecinden sonra gelistirilecek veya 
degistirilecek o kadar çok parça varken,bu son 
derece iddiali bir iş”
Falconeri, amaçları doğrultusunda, pazara girişini 
hızlandırmak ve daha yüksek ürün kalitesi ile 
üretkenliği yüksek düzeye taşımak için üretim sürecini 
sürekli olarak iyileştiriyor. 

Modaris kalıp oluşturma, derecelendirme ve 
prototipleme çözümünün otomasyon becerileri, 
Falconeri'nin Lectra ile ortaklığının yarattığı olumlu 
sonuçların arkasındaki itici güçtür. Tasarımların 
üretime daha hızlı gönderilmesi Falconeri için çok 
büyük ve önemli bir değer. Felicia Todisco, "Her gün 
zamana karşı savaşıyoruz,"Giysiyi stil departmanına 
ne kadar erken sunarsak, nihai düzeltmeleri o kadar 
çabuk yapabilir ve giysiyi üretime o kadar çabuk 
gönderebilir ve bitmiş ürünleri mağazalarımıza aynı 
hızda teslim edebiliriz." diye belirtiyor. 
Lectra, Falconeri ile çalışmaktan ,dijital araçlarının 
ve teknolojisinin Falconeri’nin hedeflerine ulasmak 
için kullanılmasından ve kendilerine yardımcı 
olmaktan yana gururlu. Falconeri’nin Lectra ile 
ortaklığının başarısından eşit derecede memnun 
olan Todisco, "Lectra ile olan ilişkimizi derinleştirmeyi 
ve ihtiyaçlarımıza göre uyarlanmış, yeni sistem ve 
yazılımlar geliştirmeye yönelik paylaşımlarımızın da 
arttığı bir ilişki umuyorum.

Falconeri Rüyası 

Ortaklık 

Ürün geliştirme süreçlerinde yenilik yapmak, 
Falconeri'nin fiyatlarını rekabetçi tutarken, lüks 
tüketicilerin talep ettiği kaliteli giysileri uygun 
ölçekte üretmek için 200 dokuma makinesinin 
performansını optimize etmesini sağlıyor.
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Modaris Expert, Falconeri'nin kalıp 
geliştirme hızını artırmasını sağlıyor. 
Felicia Todisco, “Eskiden parçaları 
tek tek kontrol edip,” yazdırırdık ve 
ayrıca yazdırırken kontrol ederdik 
diye belirtiyor. Modaris sayesinde 
artık kağıt ve zaman açısından 
israf etmiyoruz, şimdi her şey 
otomatikleştirilmiş durumda." 
“Öze l l ik le  daha kompleks 
model ler imizi  oluştururken 
zamandan ciddi anlamda tasarruf 
ediyoruz. Örneğin, teknik dış giyim 
modellerimiz 80 ila 90 parça 
aralığına sahip ve bu da iki günlük 
çalışma süresine denk." 

Artan hız

“Modaris ile modelleri %10 daha 
hızlı üretebiliyoruz ve bu da 
daha fazla iş yükünün üstesinden 
gelmemizi sağlıyor. Baskı kalıpları 
gibi sanayileşme kontrollerimizi 
otomatikleştirerek kazandığımız 
ek zamanı hesaplarken, genel ürün 
geliştirme sürecimizi öncekinden 
%25 daha hızlı hale getirmenin yanı 
sıra maliyet tasarrufu açısından %15 
ek olarak kazanıyoruz." 

Modaris Expert, malzemeyi 
kesmeden önce hata yapma 
riskini en aza indirerek desen 
ayarlamaları ve boyut değişiklikleri 
yaparak, Falconeri'nin üstün 
kalite standartlarına ulaşmasını 
sağlıyor. Felicia Todisco, “Kalite 
açısından iyileşmemiz, daha az 
hata yapmamızdan kaynaklanıyor. 
Daha az hata, daha az zaman 
kaybı demektir çünkü eğer farklı 
parçalar eşleşmezse, eşleşmeyen 
parçalarla kesim hattına varma 
riskini alırsınız ve sonra her şeyi 
atmanız gerekir. Hayatımız daha 
iyiye doğru değişti.  "Önceden bir 
şeyi gözden kaçıracağımıza dair bir 
endişemiz vardı. Artık istediğimiz 
uyumu daha sakin ve daha huzurlu 
bir şekilde sağlayabiliyoruz.”

Modaris Expert, Falconeri’nin 
maliyet tasarrufu ile süreçlerini 
optimize etmesine olanak 
tanıyor. Felicia Todisco, "Tabii 
ki otomasyon para ve işçilik 
açısından ciddi anlamda tasarruf 
etmemizi sağladı" diye paylaşıyor. 
"Şablonlar oluşturmak, baskıları 
konumlandırmak ve elle düğme 
ve nakış eklemek hem zaman hem 
de maliyet açısından zahmetli 
olabilir. Kalıpta çalışan ekibimiz 
çentikler, paralel işlevler, kareler, 
yüzler ve çıkartmalar oluşturmak 
için Modaris Expert'in "Bağlantı" 
ve "Ölçü için sınırlama" işlevlerini 
kullanıyor. Falconeri'nin bugün 
yönettiği iş miktarı, geçmişte ek 
personel almasını gerektirirdi. 
Modaris Expert sayesinde kompleks 
modeller geliştirilebiliyor ve daha 
fazla işçilik maliyeti yaratmadan 
üretim kapasitemizi artırabiliyoruz. "

Daha Yüksek Kalite Daha çok maliyet tasarrufu
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Falconeri, Modaris Expert ile en önemli olana odaklanıp çok kısa sürede 
mükemmel uyum ve kalitede ürünler sunmayı sağlayan kalıplar yaparak 
daha yüksek verimlilik seviyesine ulaşıyor. Şirket, temel ürün geliştirme 
ve kalıp oluşturma işlerini otomatikleştirirken  aynı zamanda daha fazla 
maliyet tasarrufu, daha yüksek ürün kalitesi ve artan üretim kapasitesi 
sağlıyor.

Sonuç 

Modaris Expert, Lectra’nın kalıp oluşturma teknolojisinin en gelişmiş sürümüdür. Bu teknoloji, kalıp 
sorumlularının giysi geliştirme sürecinin temel dijital varlıklarını kolaylıkla düzenlemesine, depolamasına, 

almasına ve bunlardan yararlanmasına izin vererek ürün geliştirme sürecinizi hızlandırmanıza yardımcı olur.
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