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ZANOTTA
OPTYMALIZUJE
CZAS PRODUKCJI I
ZWIĘKSZA KOMFORT
OPERATORA DZIĘKI
FURNITURE ON
DEMAND BY LECTRA
Połączony, zautomatyzowany proces
produkcji Furniture On Demand
zapewnia renomowanej włoskiej firmie
meblarskiej lepsze wykorzystanie
tkanin i krótszy czas cyklu cięcia o
35%, jednocześnie zwiększając komfort
pracy operatora.

Wyzwanie
Nie sposób mówić o historii włoskiego designu,
nie wspominając o marce Zanotta. Tymczasem
przedstawiciele tej kultowej marki postanowili
zainwestować w nową technologię, aby
unowocześnić krojownię.

Rozwiązanie firmy Lectra

Firma była szczególnie zainteresowana
standaryzacją i poprawą przejrzystości całego
procesu produkcyjnego.

Odpowiedź firmy Lectra

Wyniki

Po analizie procesu produkcyjnego firmy Zanotta
zespół Lectra zaproponował rozwiązanie Furniture
On Demand by Lectra. Furniture On Demand
by Lectra jest kompleksowym rozwiązaniem do
cięcia jednowarstwowego tkanin oferowanym
przez firmę Lectra. Integracja cyfrowej platformy
cięcia z systemem IT fabryki daje pełny wgląd w
proces produkcji. Maksymalna automatyzacja, już
od etapu przygotowania zamówienia do cięcia,
pozwala firmie Zanotta przydzielać pracowników
do zadań o wysokiej wartości dodanej i zapewnia
standaryzację procesów.

Większa automatyzacja pozwoliła firmie Zanotta
na realokację 50% operatorów do zadań o większej
wartości dodanej. Firma była również w stanie
zoptymalizować zużycie tkaniny i czas cyklu cięcia
o 35%.
Elastyczność rozwiązania pozwala równolegle
zarządzać bardzo zróżnicowanymi zamówieniami,
zarówno pod względem ilości, jak i czasu dostaw.
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NARODZINY IKONY

Innowacyjność leży u podstaw sukcesu marki Zanotta. W chwili powstania
w 1954 roku firma specjalizowała się w produkcji tradycyjnych mebli
tapicerowanych. Jednak na początku lat sześćdziesiątych XX wieku zyskała
renomę twórcy nowoczesnego designu i zaczęła zlecać awangardowe prace
takim projektantom, jak Achille i Pier Giacomo Castiglioni oraz Gae Aulenti.
Marka zbudowała swoją reputację w oparciu o kultowe ikony włoskiego
designu, między innymi takie produkty, jak pufa Sacco i Blow—pierwszy
masowo produkowany fotel dmuchany. W ciągu 67 lat istnienia firma
stworzyła aż 550 wyjątkowych projektów i otrzymała cztery nagrody
Compasso d'Oro — ostatnią w 2020 roku.
Podczas gdy jedna piąta jej projektów znajduje się w stałych kolekcjach
53 muzeów na całym świecie, marka Zanotta zadomowiła się również w
codziennym stylu. Firma chce, aby jej produkty stały się częścią historii
życia jej klientów.

„Zanotta produkuje meble dla odbiorców indywidualnych. Naszym celem jest komunikowanie się
z ludźmi poprzez opowiadanie historii, w której
każdy może odnaleźć swoją indywidualność”.
Giuliano Mosconi

Prezes i dyrektor naczelny firmy Zanotta
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CIĄGŁA POTRZEBA INNOWACJI

90 pracowników firmy Zanotta, z których połowa
to wykwalifikowani rzemieślnicy, wytwarza
kultowe projekty marki w fabryce o powierzchni
16 000 m2 zlokalizowanej w Nova Milanese. Aby
zoptymalizować wykorzystanie tkanin i czas
produkcji, Zanotta w jak największym zakresie
łączy zamówienia. Jednak w praktyce proces
produkcji nie jest tak wydajny ani standaryzowany,
jak można by sobie życzyć. Ponadto monitorowanie
i analizowanie postępu produktu po jednym lub
dwóch tygodniach od uruchomieniu produkcji
było wysoce nieefektywne, nawet przy użyciu
oprogramowania zarządzającego.

Firma chciała zmodernizować krojownię w
celu osiągnięcia synergii informacyjnej między
krojownią a oprogramowaniem zarządzającym,
aby skrócić czas produkcji i zminimalizować
ryzyko błędu.
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NA DRODZE DO POSTĘPU
Znalezienie partnera, który pomógłby w modernizacji
krojowni, nie sprawiło firmie Zanotta najmniejszych trudności.
„Nasz wybór był oparty na zaufaniu. Współpracujemy z
firmą Lectra od ponad 20 lat i nigdy nie byliśmy traktowani
jak kolejny numer do obsłużenia; pracując nad wspólnym
wzrostem i rozwojem technologicznym, współpracujemy
ze sobą jak partnerzy”—wyjaśnia Mosconi.
Kolejnym decydującym czynnikiem przy wyborze była
dla marki Zanotta specjalizacja firmy Lectra w dziedzinie
rozwiązań gotowych na erę Przemysłu 4.0. „Współpraca
z liderem Przemysłu 4.0 gwarantuje, że nasze procesy
nadążają za zmianami. Pokazuje również rynkowi, że nie
chcemy spocząć na laurach; zawsze chcemy być krok do
przodu” — wyjaśnia Mosconi.
Pierwszym krokiem była wspólna analiza procesów i
potrzeb firmy Zanotta, aby określić, które rozwiązanie
przyniesie pożądane korzyści. Przedstawiciele marki Zanotta
uczestniczyli również w wydarzeniach zorganizowanych
przez firmę Lectra w Mediolanie i odwiedzili jej przemysłową
siedzibę w Bordeaux, gdzie poznali zalety i niezliczone
możliwości nowych, zaawansowanych technologii
produkcyjnych w procesach produkcyjnych Zanotta.
Ostatecznie firma Zanotta zdecydowała się na rozwiązanie
Furniture On Demand by Lectra.

„Współpraca z liderem Przemysłu 4.0 gwarantuje,
że nasze procesy nadążają za zmianami. Pokazuje
również rynkowi, że nie chcemy spocząć na laurach; zawsze chcemy być krok do przodu”.
Giuliano Mosconi

Prezes i dyrektor naczelny
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FURNITURE ON DEMAND
I ZANOTTA

Zaledwie rok po wdrożeniu firma Zanotta osiągnęła
już znaczące korzyści z zastosowania rozwiązania
Furniture On Demand. „Wysoce precyzyjny
rozkrój oznacza poprawę jakości, a łatwość szycia
umożliwiła nam również przyspieszenie produkcji.
Zmniejszyliśmy ilość odpadów tkanin i czas cyklu
produkcyjnego o 35%”—mówi dyrektor operacyjny,
Marco Marta.
Integracja platformy do cięcia Furniture On Demand
z systemem informatycznym firmy znacznie ułatwia
monitorowanie procesu produkcji. „Operatorzy mają
możliwość zarządzania poszczególnymi zamówieniami
w różny sposób, uwzględniając kilkutygodniową
prognozę produkcji, która jest idealna dla naszej
organizacji. W ten sposób jesteśmy w stanie zachować
przejrzystość na wszystkich etapach procesu poprzez
równomierne rozłożenie pracy na wszystkie działy,
aż do etapu szycia”—wyjaśnia Marco Marta.

Zauważyliśmy, że są bardziej proaktywni, bardziej
skłonni do zadawania sobie pytań i wykazują chęć
rozwoju osobistego z korzyścią dla całej firmy. Furniture
On Demand stworzyło bardziej stymulujące środowisko
pracy dla naszych pracowników”—dodaje Marco Marta.
W istocie wprowadzenie Furniture On Demand miało
pozytywny wpływ na zespoły w kilku innych działach
poza krojownią. Dział prototypowania jest w stanie
teraz znacznie skrócić czas między etapami rozwoju
produktu i cięcia pokrowca. Dział techniczny może
od razu po etapie prototypowania przystąpić do
opracowywania produktu i przygotowywania do
produkcji. Z kolei szwalnia jest w stanie wykonać
więcej pracy—dzięki krótszym czasom cykli—przy
mniejszej liczbie błędów.

Wdrożenie Furniture On Demand było również
pozytywną zmianą dla operatorów. Automatyzacja
procesów, od przetwarzania zamówień, poprzez
tworzenie zleceń rozkroju aż po cięcie tkaniny,
umożliwiła firmie wyeliminowanie ręcznej pracy połowy
operatorów i przydzielenie im bardziej interesujących
zadań o wysokiej wartości dodanej. „Nowy proces i
nowa technologia okazały się niezwykle motywujące
dla operatorów.

„Obecnie Zanotta wykorzystuje najbardziej
zaawansowaną dostępną technologię, aby
zapewnić niezbędną industrializację firmy
przy zachowaniu kreatywności i piękna jej
produktów”.
Giuliano Mosconi

Prezes i dyrektor naczelny

WIĘCEJ INFORMACJI
Furniture On Demand by Lectra obejmuje cyfrową platformę cięcia Lectra oraz rozwiązanie Virga do
jednowarstwowego cięcia tkanin. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które automatyzuje proces produkcji
mebli na zamówienie od przyjęcia zamówienia po wycięcie formatek pokrowca. Ta przełomowa oferta daje
firmom meblarskim pełen widok całego procesu — od produkcji małoseryjnej po jednostkowe zamówienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lectra.com

