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Wyzwanie
Nice Link Home Furnishings to producent
oryginalnego wyposażenia (ODM) obsługujący
rynki światowe, ze szczególnym naciskiem na Stany
Zjednoczone, skąd pochodzi 90% otrzymywanych
zamówień. Projektowanie i produkcja mebli dla
gigantów na rynku wyposażenia domu, takich
jak La-Z-Boy, wymaga od Nice Link zapewnienia
stałej jakości i osiągnięcia wysokich poziomów
wydajności operacyjnej. Firma eksportuje 400
kontenerów – czyli 16 000 sof – miesięcznie.
Nice Link stoi przed wyzwaniami związanymi z
rosnącymi niedoborami siły roboczej, wzrastającymi
kosztami materiałów i koniecznością ograniczenia
ryzyka przy wchodzeniu na nowe rynki za granicą.

Odpowiedź firmy
Lectra
NICE LINK HOME
FURNISHINGS
WSPÓŁPRACUJE Z
FIRMĄ LECTRA W
CELU ROZWOJU
I ZWIĘKSZANIA
KONKURENCYJNOŚCI

Lectra zasugerowała kompleksowe rozwiązanie
do cięcia Versalis, aby umożliwić Nice Link
digitalizację i automatyzację przepływu produkcji.
Od przygotowania zlecenia do rozładunku
wyciętych elementów, oprogramowanie do
automatycznego nestingu Versalis pomaga firmie
Nice Link uzyskać nesting zgrupowany i mieszany,
a także zmniejszyć ilość odpadów materiałowych
i zwiększyć wydajność materiałową rozkroju
skóry. Ułatwia to ekspansję na nowe rynki poprzez
standaryzację metod produkcji w celu poprawy
jakości produktu i ogólnej wydajności produkcji.

Wyniki
Firma Nice Link była w stanie osiągnąć poprawę produktywności, wytwarzając więcej mebli
przy mniejszym poziomie zatrudnienia, zmniejszając zależność od ręcznej pracy na miejscu oraz
w okresach szczytowych i szczególnie trudnych. W efekcie firma była w stanie przezwyciężyć
problem rosnących kosztów surowców, uzyskując 3% wzrost oszczędności materiałowych i
zabezpieczając marże zysku. Firma wykorzystała również swoją wieloletnią wiedzę na temat
światowych trendów w meblarstwie, zwiększając szybkość produkcji, aby dostarczać nowe
produkty na nowe rynki szybciej niż konkurencja.
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PRZYSPIESZENIE
PRODUKCJI I
OGRANICZENIE
ZALEŻNOŚCI
OD POZIOMU
ZATRUDNIENIA
Jednym z celów Nice Link jest oszczędność czasu
w procesie produkcyjnym dzięki efektywnej
wizualizacji przepływu pracy i technologii
automatyzacji, aby szybciej dostarczać wysokiej
jakości produkty na rynek.
Ze względu na starzenie się lokalnej puli
pracowników i niedobory kadrowe w branży w
młodym pokoleniu, firma stawia na inwestycje
w niezawodne i profesjonalne rozwiązania z
zakresu automatyzacji. Mogłyby one zmniejszyć
zależność firmy od pracy fizycznej i jednocześnie
przyspieszyć produkcję.
Cyfrowe rozwiązania do cięcia umożliwiają Nice
Link reagowanie na zmiany popytu z większą
elastycznością i zwinnością. Firma miała trudności
ze sprostaniem wymaganiom w szczycie sezonu,
ponieważ dodatkowi krojczy nie zawsze byli
dostępni. Obecnie system Versalis umożliwia Nice
Link nadążanie za znacznie wyższym popytem
przy mniejszej liczbie pracowników.
Funkcje cyfrowego zarządzania produkcją
Versalis pomagają poprawić ogólną wydajność
produkcji Nice Link, zwiększając w ten sposób
konkurencyjność firmy i wzmacniając jej zdolność
do opracowywania nowych produktów w ramach
strategii ekspansji firmy na nowe rynki zagraniczne.
Na niestabilnym rynku, na którym można
zaobserwować wahania popytu, a także niepewność,
zakłócenia i wyższe koszty transportu spowodowane
pandemią COVID-19, firma uważa dywersyfikację

zamówień eksportowych za pilną potrzebę.
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MAKSYMALIZACJA
WYDAJNOŚCI
MATERIAŁOWEJ I
OSZCZĘDNOŚCI
Firma Nice Link osiągnęła 3% wzrost
oszczędności materiałów dzięki zastosowaniu
technologii cyfrowej wizualizacji do nestingu,
cięcia elementów w grupach, wykonywania
oznaczeń jak najbliżej wad, cięcia z większą
dokładnością i uzyskania mniejszego buforu
między wycinanymi elementami. Przyczynia się
to do zmniejszenia ilości odpadów materiałowych
i zwiększenia wydajności materiałowej rozkroju
skóry, w ten sposób chroniąc marże przed
rosnącymi kosztami materiałów.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z
wydajności i oszczędności materiału
osiąganymi dzięki rozwiązaniu do
cięcia skóry Versalis firmy Lectra.
Jestem przekonany, że w przyszłości
Lectra z pewnością będzie dobrym
partnerem na ścieżce rozwoju firmy
Nice Link”.
Cao Yafang,

Wiceprezes Nice Link
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BUDOWANIE PARTNERSTWA NA
RZECZ INNOWACJI I ROZWOJU
Pozostając pod wrażeniem wieloletniego doświadczenia firmy Lectra w branży meblarskiej, Nice
Link dąży do bliższej i długofalowej współpracy z firmą Lectra.
Wprowadzenie firmy Nice Link do koncepcji systemu Versalis rozpoczęło się od projektu testowego,
w którym obie firmy współpracowały ze sobą w celu sformułowania kluczowych wskaźników
wydajności, które potwierdziłyby wydajność rozwiązania do cięcia. Podczas procesu testowania
Lectra pomogła firmie Nice Link zdigitalizować układy kroju oraz zoptymalizować procesy
przygotowania produkcji i procesy produkcyjne. Ta oparta na współpracy i skoncentrowana na
kliencie relacja pozwoliła Nice Link szybko zrozumieć, jak korzystać z systemu Versalis i odkryć
sposoby zapewniające osiągnięcie celów wydajności.

WIĘCEJ INFORMACJI

Bycie na bieżąco z nowymi trendami w meblarstwie ma kluczowe znaczenie dla zachowania
konkurencyjności na obecnym nieustannie zmieniającym się rynku. Dlatego w celu zaspokojenia
aktualnych oczekiwań klientów niezbędne jest opracowanie szybkich, efektywnych i wydajnych
rozwiązań. Kompleksowa linia cięcia Versalis firmy Lectra wnosi wartość, szybkość i precyzję do
krojowni skór od digitalizacji błamu po rozładunek wyciętych formatek. Pełen pakiet rozwiązań
przeznaczony do rozwoju produktów meblarskich i przygotowania do produkcji umożliwia zwiększenie
produktywności w celu szybkiego i opłacalnego oferowania nowych wzorów mebli na rynku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

lectra.com

