Historia klienta

Godfrey Syrett wprowadza szybkie
innowacje dzięki firmie Lectra
Doświadczenie i rozwiązania technologiczne firmy
Lectra pomagają projektantowi i producentowi mebli
wykorzystywanych w placówkach medycznych,
edukacyjnych i biurowych stale zapewniać funkcjonalne
umeblowanie nadążające za nowymi trendami, przy
jednoczesnym przyśpieszeniu wprowadzania produktów
na rynek i zmniejszeniu kosztów operacyjnych.

Wyzwanie
Firma Godfrey Syrett poszukiwała sposobu na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, osiągnięcie idealnej jakości
przy pierwszym podejściu i opracowanie stale rozwijanej, innowacyjnej gamy
produktów.

Odpowiedź firmy Lectra
Lectra zaproponowała cyfrową transformację łańcucha dostaw firmy Godfrey
Syrett oraz automatyzację procesu przygotowania produkcji i samej produkcji
poprzez automatyzację tworzenia układów kroju, szablonów, lagowania i cięcia.

Wyniki
Firma Godfrey Syrett osiągnęła 70%
wzrostu zdolności produkcyjnych
i oszczędność materiału o wartości
150 000 funtów rocznie, a powtarzalność i jakość wyciętych elementów uległa
znacznej poprawie.

Wyzwanie
Rynek kontraktowy zmienił się nie do poznania od czasu założenia firmy Godfrey Syrett
w 1947 roku. Z biegiem lat meble oparte na
stalowej ramie i prostych liniach ustąpiły popularności łagodniejszym, bardziej innowacyjnym
i złożonym projektom. Meble biurowe muszą
być elastyczne, aby pozwolić na dostosowanie
do koczowniczej natury współczesnych stanowisk pracy. Coraz więcej firm zamawia także
meble wyposażone w gniazdka elektryczne
i zasilające stosowane w recepcjach.
Klienci stają się bardziej wymagający nie tylko
w zakresie stylu i funkcjonalności, ale też czasu
dostawy. „Trzy lub cztery lata temu na dostawę mebli do klienta mielibyśmy od sześciu do
ośmiu tygodni. Dziś ten czas uległ skróceniu
o połowę. Mamy nawet produkty, które musimy dostarczyć w ciągu siedmiu dni roboczych
od przyjęcia zamówienia” – wyjaśnia Michael
Donachie, dyrektor operacyjny.

Rozwiązania Lectra

BRIO

Stosowany wcześniej ręczny proces produkcji
nie odpowiadał już ambicjom w zakresie dizajnu, produkcji i rozwoju, co stawiało przed firmą
wyzwania związane ze zdolnościami produkcyjnymi i jakością. Oprócz stałego wytwarzania
praktycznych, ale innowacyjnych mebli, firma
Godfrey Syrett dąży do zwiększenia udziału
w rynku mebli mieszkaniowych i studenckich.
Rozwój w tych sektorach pomoże zrealizować
cel, jakim jest osiągnięcie wartości 40 milionów
funtów w ciągu kolejnych pięciu lat.

Idealny partner w procesie
transformacji
Lectra skontaktowała się z zespołem Godfrey
Syrett, aby ustalić, jak może pomóc w procesie transformacji. „Lectra poświęciła czas, aby
w pełni zrozumieć nasze potrzeby, od samego
początku współpracy. Podczas gdy my skupialiśmy się głównie na zwiększeniu zdolności
produkcyjnych, Lectra pokazała, że może nam
pomóc zwiększyć zdolności produkcyjne, wydajność i jakość oraz umożliwić wprowadzenie
produktów na rynek w ramach znacznie szybszego procesu” – mówi Michael.
Wizyta przedstawicieli Godfrey Syrett w kampusie firmy Lectra w Bordeaux, która zbiegła się
w czasie z dorocznym seminarium meblarskim,
stanowiła doskonałą okazję, by poznać ogólną
wizję oferty firmy Lectra dla branży meblarskiej.
Była też szansą na przeprowadzenie testów porównawczych i przekonanie się, w jaki sposób
Godfrey Syrett może skorzystać z doświadczenia i rozwiązań technologicznych firmy Lectra.
„Po naszej wizycie bardzo szybko stało się jasne,
że nawiążemy partnerstwo nie tylko w zakresie
łańcucha dostaw. Mogliśmy skorzystać z doświadczenia i innowacyjności firmy Lectra, aby
rozwinąć naszą działalność” – mówi Michael.

Szybkie wdrożenie,
szybkie rezultaty
Dzięki nowemu, cyfrowemu procesowi – który,
oprócz katera do tkanin VectorFurniture®,
uwzględnia także zautomatyzowaną lagowarkę
Brio® firmy Lectra oraz zautomatyzowane
rozwiązania do tworzenia układów kroju
i szablonów – firma Godfrey Syrett zwiększyła zdolności produkcyjne o 70% w porównaniu
z ręcznym rozkrojem. „Lectra pomaga nam
w dotrzymywaniu krótkich terminów. Nasz zespół operatorów wycinał dotąd tkaniny ręcznie.
Wiązały się z tym duże straty materiału oraz od
pięciu do dziesięciu razy dłuższy czas potrzebny
na rozkrój niż teraz, gdy używamy urządzeń firmy Lectra” – mówi David Hall, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu grupy Godfrey Syrett.

Wydajniejszy proces, uwzględniający również
automatyczny nesting, pozwolił firmie zmniejszyć straty materiału, co przynosi roczne
oszczędności w wysokości 150 000 funtów.
Zminimalizowanie ilości odpadów ma dla firmy Godfrey Syrett duże znaczenie nie tylko
ze względu na rentowność, ale także ochronę środowiska. „Nasza firma ciężko pracuje
nad ograniczeniem wpływu na środowisko.
Niedawno otrzymaliśmy dwie nagrody za
zrównoważony proces produkcyjny. Maszyna
Lectra wspomaga nasze wysiłki na drodze do
zrównoważonego rozwoju, pozwalając ograniczyć odpady o 20–30%”.

„Presja związana z terminowymi
dostawami wzrasta. Maszyny do rozkroju
materiałów firmy Lectra są kluczowym
elementem pozwalającym nam zapewnić
wydajność i terminowość”.
David Hall
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
grupy Godfrey Syrett.

Przyszłościowy proces
Ponieważ kierunek na rynku nadal wyznaczają
oczekiwania klientów w zakresie modułowości,
szybkości i stylistyki, inwestycja firmy Godfrey
Syrett w najlepsze w swojej klasie rozwiązania
technologiczne firmy Lectra jest wartościową
strategią, pozwalającą zaspokoić oczekiwania rynku i przygotować firmę na nieuniknione
zmiany, które nadejdą w przyszłości.
„Decyzja o inwestycji w rozwiązania firmy
Lectra była podyktowana nie tylko natychmiastowymi zyskami, ale też troską o przyszłość.
Lectra pomoże nam przejść na wyższy poziom” – mówi Michael Donachie.

Informacje o firmie Godfrey Syrett
Założona w 1947 roku firma Godfrey Syrett
współpracuje z klientami od 70 lat, zapewniając
doskonale zaprojektowane i eleganckie meble
najwyższej jakości w Wielkiej Brytanii i w Europie.
Jednak na zadowolenie naszych klientów składa
się coś więcej, niż sama produkcja mebli. Chodzi
o kompletną i bezproblemową obsługę, która zdejmuje ciężar z ich barków. Dlatego firma
Godfrey Syrett oferuje profesjonalne, kompleksowe rozwiązanie, wykorzystujące pełen zakres
oferowanych usług. Firma obchodzi w 2017 roku
jubileusz 70 lat działalności.

® Versalis, Brio, Formaris i Diamino to zarejestrowane znaki handlowe firmy Lectra.

Informacje o firmie Lectra
Firma Lectra angażuje się w tworzenie technologii klasy premium ułatwiających transformację cyfrową firm spoglądających w
przyszłość, które tchną życie w nasze garderoby, wnętrza samochodów, meble i wiele innych obszarów. Oferta Lectry wzmacnia pozycję
zarówno marek jak i producentów oraz usprawnia pracę od projektowania po produkcję, zapewniając im uznanie na rynku i spokój
umysłu, na który zasługują. Firma Lectra wspiera branżę meblarską, oferując oprogramowanie CAD, krojownie i profesjonalne usługi
tworzone z myślą o meblach tapicerowanych. Założona w 1973 roku firma Lectra posiada 32 oddziały na całym świecie i obsługuje
klientów w ponad 100 krajach. Spółka zatrudnia ponad 1700 osób, a w 2018 roku wypracowała 333 milionów dolarów przychodu. Lectra
jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).
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