ИКИС СЛ ООД
ОСВЕТИТЕЛНИ РЕШЕНИЯ
ПРОДУКТОВ ДИЗАЙН СЪС SOLIDWORKS
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Focus on Annex Products Pty. Ltd.
VAR: NCCS, Keysborough,-41 Mount Street

Предизвикателството:
Усъвършенстване на качеството
Ускоряване на иновационните процеси
Изпълнение на нестандартни проекти и намаляване броя на
прототипите

Решение:
Използване на софтуер за дизайн SOLIDWORKS Standard

Ползи:
• Намаляване на времето за разработка и пускане на
продукцията на пазара с 15 до 20 процента
• Увеличаване на повторното ползване на дизайни с
15 процента
• Подобрена точност и качество на продукцията
• Подобрена работа в екип и комуникация с клиента

Основано през 1998г. като предприятие за производство на
осветителни скелета, ИКИС СЛ непрекъснато се стреми да
произвежда висококачествени продукти в сферата на
осветлението и вътрешния дизайн. Компанията позиционира
своя бранд на пазара чрез креативен маркетингов подход,
основан на проучвания и нуждите на клиента, както и чрез
постоянство в разработката и производството на широк спектър
от осветителни системи. Екипът на компанията има голям
потенциал и професионален опит в предоставянето на идеи за
интериорно осветление според изискванията на клиента.
ИКИС СЛ предлага осветителни решения за офис на
корпоративни клиенти като инсталира енергийно ефективна
осветителна среда за служителите. Инженерите на фирмата
използват находчив подход като напасват архитектурните
особености с индивидуалните изисквания на клиента.
През 2011 компанията предприема цялостно обновяване на
производствената си база и инсталира високотехнологично
оборудване. Този процес открива нови хоризонти при
изпълнението на проекти с висока прецизност, но също така
поставя нови предизвикателства. Сложните дизайни изискват
допълнително време за разработка и повишават броя на
прототипите. В допълнение към това, динамичната пазарна
среда изисква бързо пласиране на продукцията на пазара,
което засилва напрежението върху проектиращите инженери.

СЛОЖНИ И ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ ЗА ПО-КРАТКО ВРЕМЕ
В тези сложни условия мениджмънта на ИКИС СЛ търси
цялостно решение, което ще помогне да се преодолеят
трудностите и да се финализира модернизацията на
производствения процес. В резултат на това компанията
решава да инвестира в SOLIDWORKS Standard.

Prahran, VIC 3181
Australia
Phone: +61 39 521 3219
For more information
“Въвеждането на SOLIDWORKS 3D CAD наистина промени
нещата и значително допринесе за процеса на оптимизация.” –
казва управителят, г-н Филип Шкембов. “Бяхме изненадани от
лекотата, с която се справяхме с проблеми, свързани с
координирането на екипите, обема на работа, сложността на
дизайните
и
съвместимостта
на
файловете.
Високотехнологичните поръчки вече не бяха проблем и
успявахме да пуснем новата продукция н пазара по-бързо.“

ОТ ЕФЕКТИВНОСТ КЪМ РАСТЕЖ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
Амбициозната програма за развитие на мениджърския екип
довежда до стабилно подобрение на цялостното представяне на
ИКИС СЛ. Нетните приходи на фирмата нарастват от 2 710 000 лв.
през 2013г. до 3 641 000 лв. през 2014г. и 4 054 000 през 2015г.
Отвъд тези цифри, в наши дни ИКИС СЛ и модерна и добре
позната компания, лидер в производството на осветителни тела,
която предлага голям избор от жилищни, търговски и дори
направени по поръчка осветителни продукти, които могат да
бъдат интегрирани по идеален начин във всеки офис, хотел,
магазин и дом. Фирмата с гордост декларира своите основни
принципи:
• Да предоставя прецизно проектирани продукти, разработени
за постигане на перфектно осветление за всяко пространство
• Да постигне баланс между интереса на клиента, целите н
компанията и нуждите на обществото.
• Да работи усърдно за решаване на главните проблеми на
съвременния свят – спестяване на енергия, намаляване на
разходите и опазване на околната среда.
• Да предлага естетични и удобни интериори на клиенти чрез
внимателно подбрани продукти и качествено проектиране.
• Да се посвети на обслужването на клиентите като им
предоставя осветителни системи, подходящи за стила на всяка
среда – интериорна, екстериорна, обществена или домашна.

“В днешната динамична среда е
невъзможно е да бъдеш конкурентен
без постоянен стремеж към иновации.
Нуждите на клиента стават все поспецифични и сложни и като изискват
креативност и ефективност. SOLIDWORKS ни даде
всичката гъвкавост, от която се нуждаехме, понижи
производствените ни разходи и бързо възвърна своята
инвестиция.”

— Филип Шкембов, Управител

За контакти:
ИКИС Студио Лайт
гр. София 1528
Гара Искър (бивш Асансьорен завод)
ул. "Поручик Неделчо Бончев" 3, ет. 6
тел.: 02/ 979 97 90, 979 97 91, 979 82 25
факс: 02/ 973 22 09
e-mail: office@ikis-sl.com
Шоурум:
Бул.България 88,
1680 София
виж карта
тел / факс: + 359 2 953 13 36; +359 2 958 25 96
e-mail:trade@ikis-sl.com
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Със софтуера на SOLIDWORKS инженерите на ИКИС СЛ
могат да правят корекции в ранната фаза на проектиране,
като елиминират риска от несъвършенства при готовия
продукт, когато коригирането изисква съществени разходи
и време.
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Our 3DEXPERIENCE® platform powers our brand applications, serving 12 industries, and
provides a rich portfolio of industry solution experiences.
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE® Company, provides business and people with virtual universes to imagine
sustainable innovations. Its world-leading solutions transform the way products are designed, produced, and supported.
Dassault Systèmes’ collaborative solutions foster social innovation, expanding possibilities for the virtual world to improve
the real world. The group brings value to over 210,000 customers of all sizes in all industries in more than 140 countries.
For more information, visit www.3ds.com

