
 

 

Firma Flex2000 używa systemu STATISTICA Enterprise 

do zapewniania jakości i doskonalenia procesów 

Streszczenie 
Portugalski producent spienionych tworzyw sztucznych, firma Flex2000, wykorzystuje STATISTICA Enterprise  
jak wieloużytkownikowe rozwiązanie do analizy i zapewnienia jakości w toku procesów produkcyjnych. 

Flex2000 
Flex2000 wytwarza spienione tworzywa sztuczne wykorzystywane w wielu dziedzinach m.in. w  opiece 
zdrowotnej, przemyśle meblowym, samochodowym, obuwniczym w takich produktach jak materace, 
materace szpitalne, poduszki i materiały wygłuszające. 

Wytwarzanie elastycznej pianki poliuretanowej 
rozpoczęto w 1976. Począwszy od roku 2000 , Flex2000 
jako część grupy Cordex, rosła i wzmacniała swoją 
pozycję na rynku iberyjskim dzięki jakości produktów      
i agresywnej strategii handlowej. 

Flex2000 rozwijała swoje możliwości techniczne, dzięki 
czemu mogła konkurować na rynku europejskim. 
Obecnie zakłady Flex2000 zajmują 43 000 metrów 
kwadratowych i posiadają wiele certyfikatów                   
i wyróżnień (np. OkoTex, CertiPUR, FIRA) 

 

Dążenie do doskonałości 
Podczas  poszukiwania rozwiązania do optymalizacji procesów i ograniczenia zmienności firma Flex2000 
zainteresowała się narzędziami StatSoft. Po wstępnej analizie potrzeb wybrano system STATISTICA Enterprise, 
ponieważ zapewniał on łatwy dostęp do danych z różnych źródeł, kontrolę dostępu i automatyzację analiz, 
utworzonych zgodnie z wymogami przedsiębiorstwa. 

W początkowym etapie projektu, pracownicy Flex2000 uczestniczyli w dostosowanym szkoleniu, obejmującym 
zaawansowaną statystykę, SPC, MSA, planowanie doświadczeń (DOE), modelowanie predykcyjne oraz 
operacyjne korzystanie i administrowanie systemem. Jednocześnie StatSoft  wdrożył środowiska 
wprowadzania danych dla parametrów surowców danych laboratoryjnych oraz system ETL umożliwiający 
pozyskiwanie danych produkcyjnych zsynchronizowanych z danymi laboratoryjnymi. 

Rozwiązanie 
„Dzięki doświadczeniu, metodyce i narzędziom 
StatSoft, lepiej rozumiemy nasze procesy 
produkcyjne. Wdrożenie StatSoft umożliwiło 
nam bezpośrednią optymalizację naszych 
procesów i ogólne udoskonalenie jakości naszych 
produktów” 

Silvio Costa, Menadżer Jakości 



 

StatSoft szybko przeszedł od szkoleń i konsultingu do wdrożenia kompletnego systemu  umożliwiającego 
łatwe śledzenie produktów. Dzięki temu Flex2000 jest w stanie nadzorować  setki zmiennych produkcyjnych, 
analizować ich związek z badaniami laboratoryjnymi, wyznaczać wskaźniki zdolności i automatyzować 
tworzenie raportów, a co za tym idzie udoskonalać proces produkcyjny i oszczędzać czas. 

Ciągły rozwój 
Dzięki bardzo ścisłej współpracy, StatSoft i Flex2000 rozwinęły system na wiele obszarów. Jest on 
wykorzystywany do wielu zadań, takich jak: 

• Analizy technologii wytwarzania 
• Utylizacja 
• Analiza przyczyn 
• Badanie wydajności 
• Planowanie doświadczeń (DoE) 
• Optymalizacja i analiza sprzedaży na potrzeby optymalizacji stanów magazynowych 

Informacje uzupełniające 
Flex2000 i StatSoft  przedstawiły studium przypadku 
„Stosowanie modelowania data mining w celu 
udoskonalenia procesu wytwarzania pianek 
poliestrowych” na konferencji European Network 
for Business and Industrial Statistics ENBIS-11. 

 

 Założony w 1984 StatSoft Inc. jest jednym z największych światowych dostawców oprogramowania 
analitycznego, mającym blisko 30 biur na całym świecie i miliony użytkowników swojego oprogramowania 
STATISTICA. StatSoft dostarcza rozwiązania Manufacturing Process Intelligence pomagające 
przedsiębiorstwom z różnych dziedzin lepiej spełnić wysokie wymogi odnośnie sterowania, monitorowania i 
dokumentowania narzucane przez instytucje nadzorcze. Rozwiązania StatSoft pomagają także udoskonalać 
produkty i wyniki procesów. Oferując zestaw narzędzi do sterowania jakością analizy danych STATISTICA, 
StatSoft jest zaufanym partnerem wielu firm, pomagając im w ograniczeniu czasu i kosztów analiz, 
poprawieniu dokładności, zmniejszeniu ryzyka i usprawnieniu wykonywania zadań. 

 
 

„Lubię dostawców, którzy  jak StatSoft, dają szybkie   
i efektywne odpowiedzi. ” 

Vitor Coimbra, Dyrektor Produkcji. 

 


