
Model Prestige 500 zdobył już kilka nagród.

     
Kurs na innowacje Bénéteau jest najpopularniejszą na świecie firmą budującą łodzie żaglowe.

Analiza przypadku

Kiedy Benjamin Bénéteau założył w 1884 roku firmę produkującą łodzie, 

spełniał swoje marzenie realizacji przełomowego projektu żaglowego 

trawlera, który miał ułatwić pracę rybakom. Później, w 1912 r., jego firma 

była pierwszą, która produkowała łodzie rybackie z napędem 

silnikowym przeznaczone do połowów tuńczyka. Podobnie jak wiele 

innych innowacji, wynalazek Bénéteau początkowo spotkał się ze 

sceptycyzmem, ponieważ wiele osób uważało, że silnik odstraszy ryby. 

Obecnie firma założona przez Bénéteau – wciąż nosząca jego nazwisko 

– specjalizuje się w urzeczywistnianiu marzeń. Oprócz jednostek 

rybackich firma projektuje i buduje wiele rodzajów łodzi żaglowych, 

łodzi motorowych, jachtów oraz cruiserów w wielu różnych rozmiarach. 

Firma Bénéteau stała się światowym liderem wśród producentów łodzi 

żaglowych, budując około 10 000 jednostek rocznie. W każdych 

większych regatach startuje co najmniej jedna łódź Bénéteau, 

a zazwyczaj jest ich kilka.

®Pakiet CorelDRAW  Graphics Suite ułatwia budowniczym łodzi 

stosowanie innowacji
Firma Bénéteau przez ponad 120 lat zachowała zamiłowanie swojego 
założyciela do jakości i innowacji, dlatego przykłada szczególną wagę do 
zachowania odpowiedniego standardu każdej łodzi, niezależnie od tego, czy 
klient płaci 10 000 euro za motorówkę, czy ponad milion za luksusowy jacht. 
Normy i procedury konstrukcyjne opisano z wykorzystaniem grafik 
w szczegółowych podręcznikach przeznaczonych dla pracowników pięciu 
fabryk Bénéteau na wybrzeżu atlantyckim Francji oraz pozostałych, w USA 
i Polsce.  

„Na przestrzeni lat używaliśmy różnych narzędzi do przygotowania 
podręczników”, zauważa Benoît Mériau, który kieruje działem 
informatycznym w firmie Bénéteau. Technicy potrzebują instrukcji mocowania 
arkuszy 
z włókna szklanego od dzioba do rufy, a następnie nakładania na nie grubej 
warstwy żywicy poliestrowej. Te dwie procedury pozwalają zbudować lekki, 
ale bardzo wytrzymały kadłub łodzi.

®„Wcześniej instrukcje obsługi przygotowywano w programach Microsoft  
® ®Word lub Microsoft  Excel , ale te procedury są skomplikowane i trudno 

je opisać wyraźnie w arkuszu kalkulacyjnym lub zwykłym dokumencie”, 
dodaje Mériau. „Stosowano też program do grafiki wektorowej, ale nie był 
on przystosowany do podręczników i nie mogliśmy importować obrazów 
z naszego programu CAD/CAM Catia”. 

®Benoît Mériau korzystał z programu CorelDRAW  hobbystycznie w domu 
i uznał, że będzie to dobre narzędzie do rozwiązania problemu tworzenia 
podręczników. „Potrzebowaliśmy czegoś, co jest łatwe w użyciu, ponieważ 
teraz opracowujemy tych podręczników znacznie więcej”, wyjaśnia. „Zaledwie 
kilka lat temu wprowadzaliśmy w naszych łodziach około siedmiu nowych 
cech i funkcji rocznie. Dziś liczba ta wzrosła do 29 rocznie, dlatego mamy 
stałe zapotrzebowanie na nowe podręczniki dla łodzi różnych wielkości 
z różnymi funkcjami”. 

Przegląd
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Nazwa firmy: Bénéteau

Lokalizacja: Saint Gilles Croix de Vie, Francja

Branża: Budowa łodzi
®Produkt: CorelDRAW  Graphics Suite



Ponieważ posiadamy fabryki zarówno za granicą, jak i we Francji, firma 
Bénéteau musi zadbać o to, aby każdy zrozumiał stawiane mu wymagania. 
W tym celu Pierre Brunet, kierownik laboratorium i działu badawczo-
rozwojowego w firmie Bénéteau, wpadł na pomysł projektowania arkuszy 
instrukcji na wzór komiksów. „Może to wydawać się drobiazgiem, ale postacie 
z kreskówek pomagają w szybkim zorientowaniu się, co gdzie ma się 
znaleźć. A cały podręcznik jest bardziej przyjazny!”, mówi Benoît Mériau.

Rysunki konstrukcyjne 3D i inne ilustracje są importowane z programu 
®WindChill przez program Catia , natomiast zespół dodaje tekst, ilustracje 

i opisy tworzące instrukcję obsługi. W zależności od tego, gdzie pracują 
technicy, podręczniki są wysyłane pocztą elektroniczną w formacie PDF lub 
przekazywane w postaci drukowanej z laminowanymi stronami. 
„W formierniach używany jest klej i farby w aerozolu, dlatego podręczniki 
komputerowe nie zawsze są tam praktyczne”, dodaje Benoît Mériau. 

Zespół opracował zestaw arkuszy stylów używany do różnych typów 
instrukcji, co przyspiesza proces tworzenia podręczników. Obecnie około 12 

®osób w firmie Bénéteau używa pakietu CorelDRAW  Graphics Suite do ich 
opracowywania, a Benoît Mériau planuje zwiększyć tę liczbę do 20 po 
ukończeniu szkolenia innych osób w zespole. Pakiet stał się standardowym 
narzędziem do opracowywania tego typu instrukcji w całej grupie, która 
zatrudnia około 6000 osób na całym świecie.

Lepsze materiały w krótszym czasie
Benoît Mériau dba o to, aby wszyscy użytkownicy zostali przeszkoleni 
w korzystaniu z tego rozwiązania. Potrzebny jest tylko jeden dzień i kilka 
ćwiczeń praktycznych, aby opanować obsługę podstawowych funkcji 
i arkuszy stylów. W przypadku bardziej zaawansowanych użytkowników 
szkolenie trwa dwa dni. W jaki sposób ludzie reagowali na to narzędzie 
w ciągu 18 miesięcy od jego wprowadzenia w firmie Bénéteau? „Żadnych 
problemów”, twierdzi Mériau. „Sprawdziłem w naszym wewnętrznym dziale 
pomocy informatycznej. Nie mieli ani jednego telefonu dotyczącego pakietu 

®CorelDRAW !” Benoît Mériau uważa, że nastąpiła radykalna poprawa jakości 
®podręczników od czasu, gdy zespół zaczął korzystać z pakietu CorelDRAW  

Graphics Suite. „Treść jest znacznie bogatsza i jej przygotowanie zajmuje 
mniej czasu, co zwiększa wydajność, jednocześnie oszczędzając pieniądze”, 
mówi. Dzięki temu firma Bénéteau może kontynuować to, w czym jest 
najlepsza – stosować innowacje do realizowania marzeń swoich klientów.

®Jakość podręczników znacznie się poprawiła od czasu, gdy zespół używa do ich przygotowywania pakietu CorelDRAW  Graphics Suite.
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