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Overzicht
Naam: Benoît Mériau
Bedrijf: Bénéteau
Locatie: Saint Gilles Croix de Vie (Frankrijk)
Branche: Scheepsbouw
®
Product: CorelDRAW Graphics Suite

Op jacht naar innovatie
Toen Benjamin Bénéteau in 1884 begon met zijn
scheepswerf, maakte hij zijn droom werkelijkheid: hij zette
een baanbrekend ontwerp om in een trawler met zeilen
die het leven voor vissers makkelijker zou maken. Bijna 30
jaar later bouwde zijn bedrijf de eerste tonijnvissersboot
met motor. Net als zo vaak gebeurt met revolutionaire
ideeën, reageerde men eerst sceptisch op de
vernieuwingen van Bénéteau, omdat de motor de vissen
zou verjagen.
Vandaag de dag is het bedrijf dat is begonnen door
Bénéteau, en dat nog steeds zijn naam draagt,
gespecialiseerd in het waarmaken van dromen van
anderen. Naast vissersboten ontwerpt en bouwt de werf
ook zeilboten, motorboten, jachten en powerboats in
allerlei klassen en maten. Bénéteau is nu zelfs wereldleider
op het gebied van zeiljachtbouw; het bedrijf bouwt er zo'n
10.000 per jaar. Tijdens elke grote regatta neemt er altijd
ten minste één boot van Bénéteau deel, en meer dan eens
zijn dat er meer.

Bénéteau is wereldwijd marktleider in de bouw van zeilboten.

Met CorelDRAW® Graphics Suite kunnen jachtbouwers
vernieuwingen bijbenen
Bénéteau ademt nog steeds dezelfde passie voor kwaliteit en
innovatie die de oprichter van het bedrijf meer dan 120 jaar
geleden aan de dag legde, en dus ziet het bedrijf er specifiek
op toe dat elke boot volgens dezelfde strenge eisen wordt
gebouwd, of de klant nu 10.000 euro uitgeeft voor een
motorboot of meer dan een miljoen voor een luxe jacht. De
constructiestandaarden en -procedures worden met behulp
van afbeeldingen beschreven in zeer gedetailleerde
handboeken voor het personeel van de vijf werven van
Bénéteau aan de Atlantische kust van Frankrijk, in de VS en
in Polen.
'In de loop der jaren hebben we allerlei hulpmiddelen gebruikt
om de handboeken te maken,' merkt Benoît Mériau op, die
hoofd is van de IT-afdeling bij Bénéteau. De technici krijgen
instructies voor het aanbrengen van glasvezel platen van de
voorplecht tot het achterdek. Vervolgens brengen ze een dikke
laag kunsthars aan boven op deze platen. Met deze
procedures maken ze de scheepsromp, waarmee deze heel
sterk wordt, maar ook licht blijft.
'Vroeger gebruikten we wel eens Microsoft® Word of
Microsoft® Excel® om de instructiehandleidingen te maken,
maar deze procedures zijn heel complex en het is niet zo
makkelijk om alles helder uit te leggen in een spreadsheet of
een gewoon document,' aldus Mériau. 'Collega's hebben ook
programma's voor vectorafbeeldingen gebruikt, maar die
pasten weer niet goed bij handleidingen en we konden
evenmin afbeeldingen importeren van ons CAD/CAMprogramma Catia.'

Het model Prestige 500 heeft al verschillende prijzen in de wacht gesleept.

Benoît Mériau gebruikte CorelDRAW® thuis als hobbyist en
dacht dat het een goed hulpmiddel zou zijn voor het maken
van handboeken. 'We hadden behoefte aan een
gebruiksvriendelijk programma, omdat we tegenwoordig heel
veel van dit soort handboeken maken,' legt hij uit. 'Een paar
jaar geleden introduceerden we zo'n 7 nieuwe onderdelen en
functies per jaar voor onze boten. Vandaag de dag zijn dat er
29 per jaar, dus hebben we voortdurend nieuwe handboeken
nodig voor alle formaten boten met de nieuwe onderdelen.'
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De kwaliteit van de handboeken is met sprongen vooruit gegaan sinds het team CorelDRAW ® Graphics Suite ervoor is gaan gebruiken.

Omdat Bénéteau werven heeft in Frankrijk én het buitenland,
is het belangrijk dat iedereen goed inzicht heeft in wat er moet
worden gedaan. Met dat doel heeft Pierre Brunet, de manager
R&D bij Bénéteau, het idee gelanceerd om de instructiebladen
als strips of cartoons te ontwerpen. 'Het lijkt op zich niet zo
belangrijk, maar dankzij de stripafbeeldingen zien de
werknemers in één oogopslag wat waar moet komen. En
handboeken als geheel zien er zoveel vriendelijker uit!' aldus
Benoît Mériau.
De 3D-structuurplannen en andere illustraties worden uit
WindChill geïmporteerd met Catia®, en het team voegt tekst,
aanvullende illustraties en beschrijvingen toe om een
instructiehandleiding te maken. Afhankelijk van de locatie van
de technici sturen we de handboeken als PDF-bijlage bij een
e-mail of als gedrukt exemplaar met gelamineerde vellen. 'De
modelwerkplaatsen gebruiken lijm en verfspuiten, en dat is
niet zo'n geschikte omgeving voor computerhandleidingen,'
legt Benoît Mériau uit.

Betere inhoud in minder tijd
Benoît Mériau zorgt ervoor dat alle gebruikers training krijgen
voor de suite. Ze hebben slechts één dag nodig om alle
belangrijke functies en de opmaakmodellen onder de knie te
krijgen en om enkele praktijkoefeningen uit te voeren. Voor
meer geavanceerde gebruikers duurt de training twee dagen.
Wat is de reactie van de teamleden in de 18 maanden dat
Bénéteau de suite nu gebruikt? 'Geen enkel probleem gemeld,'
merkt Mériau op. 'Ik ben het nagegaan bij onze interne IThelpdesk en ze hebben geen enkele aanvraag ontvangen over
CorelDRAW®!' Benoît Mériau zegt dat de kwaliteit van de
handleidingen sterk is verbeterd sinds het team is overgestapt
op CorelDRAW® Graphics Suite.
'De inhoud is veel mooier en het neemt minder tijd in beslag
om die te maken. Daarom kunnen we doelmatiger werken en
ook nog eens geld besparen,' zegt hij. Ondertussen kan men
bij Bénéteau verder met waar men zo goed in is: het
implementeren van innovaties en de dromen van mensen
verwezenlijken.

Het team heeft een verzameling opmaakmodellen gemaakt
die worden gebruikt voor verschillende typen instructies, en
daarmee wordt het proces voor het maken van de
handboeken versneld. Momenteel gebruiken rond 12 personen
bij Bénéteau CorelDRAW® Graphics Suite om de handboeken te
maken. Benoît Mériau is van plan om het aantal uit te breiden
tot 20, zodra training is afgerond voor andere teamleden. De
oplossing is het standaardhulpmiddel geworden voor het
ontwikkelen van dit type handleidingen in de gehele groep,
die wereldwijd zo'n 6000 mensen in dienst heeft.
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