
Povestea unui client

Godfrey Syrett și puterea de 
inovare rapidă alături de Lectra
Competenţa și tehnologia Lectra îl ajută pe 
producătorul de mobilier orientat spre design, 
destinat sectorului medical, învăţământului și 
birourilor, să continue să ofere mobilier modern și 
funcţional, mărind totodată viteza de lansare pe 
piaţă și reducând costurile operaţionale. 

Provocarea

Godfrey Syrett își dorea să lanseze mai 
rapid produse pe piaţă, să obţină o ca-
litate „adecvată din prima” și să dezvol-
te o gamă de produse inovatoare, care 
să evolueze continuu. 

Rezultate

Godfrey Syrett a înregistrat o creștere 
de 70% în ceea ce privește capacita-
tea, dar și economii de material de 
150.000 £ pe an, iar consecvenţa și 
calitatea pieselor tăiate s-au îmbunătă-
ţit simţitor. 

Oferta Lectra

Lectra a propus o transformare digitală 
a lanţului de aprovizionare al compa-
niei Godfrey Syrett, prin automatiza-
rea proceselor sale de pre-producţie 
și producţie cu soluţii automatizate de 
realizare a încadrărilor și tiparelor, de 
șpănuire și de croire. 

Soluţiile Lectra

BRIO

Provocarea
Piaţa contractelor s-a schimbat enorm de la 
înfiinţarea companiei Godfrey Syrett, în 1947. 
De-a lungul anilor, popularitatea mobilierului 
cu cadru de oţel și linii drepte din spaţiile publi-
ce a făcut loc unor designuri mai discrete, mai 
inovatoare și mai complexe. Mobilierul de birou 
trebuie să fie flexibil, astfel încât să se adapteze 
naturii nomade a mediilor de lucru contempo-
rane. De asemenea, tot mai multe companii co-
mandă mobilier echipat cu staţii de încărcare și 
prize pentru spaţiile de recepţie. 

Clienţii devin tot mai exigenţi, nu doar în ma-
terie de stil și funcţionalitate, ci și în ceea ce 
privește termenele de livrare. „Acum trei ani 
am fi avut la dispoziţie între șase și opt săptă-
mâni pentru a livra mobilierul clientului. Acest 
termen s-a redus acum la trei sau patru săptă-
mâni. Avem chiar și produse pe care trebuie să 
le livrăm în șapte zile lucrătoare de la primirea 
comenzii”, explică Michael Donachie, director 
de operaţiuni. 



Despre Lectra
Pentru companiile care privesc spre viitor și care insuflă viaţă în garderobele noastre, în interioarele autovehiculelor, în mobilier și multe 
altele, Lectra se angajează să producă tehnologii de calitate superioară care facilitează transformarea digitală a industriei lor. Oferta 
Lectra pune la dispoziţia mărcilor și fabricanţilor mijloace de la design la producţie, asigurându-le respectul pieţei și liniștea pe care o 
merită. Sprijinind Industria Mobilei, Lectra oferă softuri CAD, soluţii pentru sala de croi și servicii expert dedicate modelelor tapiţate. 
Înfiinţată în 1973, Lectra are în prezent 32 de filiale în întreaga lume și servește clienţi din peste 100 de ţări. Cu peste 1.700 de angajaţi, 
Lectra a raportat venituri de 333 milioane USD în 2018 și este cotată pe bursa Euronext (LSS).

® Vector, Brio, Formaris și Diamino sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Lectra.
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Un proces potrivit  
pentru viitor
Pe măsură ce cererile clienţilor legate de mo-
dularitate, viteză și stil continuă să fie factori 
importanţi pe piaţă, investiţiile efectuate de 
Godfrey Syrett în cea mai bună tehnologie de 
pe piaţă, oferită de Lectra, reprezintă o strate-
gie valoroasă menită să satisfacă cererile pie-
ţei actuale și să pregătească societatea pentru 
schimbările inevitabile care vor veni în viitor. 

„Alegerea de a investi în Lectra nu a vizat doar 
câștigurile imediate care vor fi obţinute, ci a 
fost făcută și cu gândul la viitor. Lectra ne va 
ajuta să ducem produsele noastre la un nivel 
superior”, spune Michael Donachie. 

Partenerul ideal  
pentru transformare
Lectra a luat legătura cu echipa de la Godfrey 
Syrett, pentru a stabili modul în care poate să 
ajute această companie pe parcursul transfor-
mării sale. „Lectra a dorit să înţeleagă pe deplin 
nevoile noastre încă de la începutul relaţiei. Deși 
noi ne concentram în principal pe îmbunătăţirea 
capacităţii, Lectra ne-a dovedit că ne poate ajuta 
să ne îmbunătăţim capacitatea, eficienţa și cali-
tatea, dar și să aducem produse pe piaţă cu aju-
torul unui proces mult mai rapid”, spune Michael.

Vizita reprezentanţilor companiei Godfrey 
Syrett în campusul Lectra din Bordeaux, care 
a coincis cu seminarul anual Lectra pe tema 
mobilierului, a constituit o dublă ocazie de a 
dobândi o viziune globală asupra ofertei de 
mobilier Lectra și de a efectua teste compara-
tive, pentru a vedea cum ar putea tehnologia și 
competenţa Lectra să aducă beneficii compa-
niei Godfrey Syrett. „În urma vizitei noastre, a 
devenit foarte rapid evident faptul că acesta va 
fi un parteneriat, nu doar un lanţ de aprovizio-
nare. Am înţeles că putem să accesăm experi-
enţa și inovaţia Lectra pentru a ne îmbunătăţi 
afacerea”, continuă Michael.

Implementare imediată,  
rezultate rapide
Cu noul său proces digitalizat, care, pe lângă o 
mașină de croit material VectorFurniture®, mai 
include și mașina de șpănuit automată Brio® de 
la Lectra, precum și soluţiile automatizate de 
realizare a tiparelor și marcajelor oferite împre-
ună cu aceasta, Godfrey Syrett și-a îmbunătăţit 
capacitatea de producţie cu 70% faţă de tă-
ierea manuală. „Lectra ne ajută să respectăm 
termenele limită stricte. Înainte, echipa noastră 
de tapiţeri tăia materialul cu mâna; ca urma-
re, pierderile erau mai mari, iar timpul necesar 
pentru tăierea materialului era de cinci până la 

„Pe măsură ce presiunea de a livra 
produsele la timp este tot mai mare, 
mașina de croit Lectra este crucială 
pentru a ne asigura că materialul este 
tăiat la timp și în mod eficient.”

David Hall 
directorul de vânzări și marketing  
al grupului

Despre Godfrey Syrett
Înfiinţată în 1947, compania Godfrey Syrett lucrea-
ză în parteneriat cu clienţii săi de 70 de ani, oferind 
mobilier de calitate superioară, bine proiectat și 
elegant, în întregul Regat Unit și în restul Europei. 
A avea clienţi mulţumiţi, însă, înseamnă mai mult 
decât a realiza mobilier. Înseamnă și a oferi servicii 
complete și lipsite de probleme, care le simplifică 
viaţa. De aceea, Godfrey Syrett oferă o soluţie pro-
fesională completă, care utilizează întreaga gamă 
de servicii pe care compania le propune. Compania 
își celebrează 70 de ani de existenţă în 2017.

zece ori mai lung decât este acum, cu mașina 
Lectra”, spune David Hall, directorul de vânzări 
și marketing al grupului. 

Un proces mai eficient, care include încadrarea 
automatizată, a permis companiei și să reducă 
pierderile de material, ceea ce a dus la econo-
mii de material de 150.000 £ pe an. Reducerea 
la minimum a pierderilor este importantă pen-
tru Godfrey Syrett nu numai din motive de 
profitabilitate, ci și din motive legate de mediul 
înconjurător. „Compania noastră a depus efor-
turi considerabile pentru a reduce impactul 
său asupra mediului înconjurător. Recent am 
câștigat două premii pentru producţia noas-
tră sustenabilă. Mașina Lectra susţine eforturile 
noastre în materie de sustenabilitate, deoarece 
reduce cantitatea de pierderi cu aproximativ 
20-30%”, continuă David Hall. 

Procesul de producţie manual al companiei 
nu mai era adecvat pentru ambiţiile acesteia 
în materie de design, producţie și dezvoltare, 
punând probleme legate de capacitate și cali-
tate. Pe lângă faptul că dorește să producă în 
continuare soluţii de mobilier practice și, toto-
dată, inovatoare, Godfrey Syrett intenţionează 
să își extindă cota de piaţă în sectorul spaţiilor 
de cazare private și cele destinate studenţi-
lor. Dezvoltarea în aceste sectoare va ajuta 
compania să își atingă obiectivul de a atinge 
o cifră de afaceri de 40 de milioane GBP în 
următorii cinci ani. 
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