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Automatizace a digitalizace se zákaznickým internetovým portálem 

S EPG | CnB si zachováte přehled i při 

nepřeberném množství smluv a faktur 

EPG | CnB (Contract and Billing) představuje kompletní řešení digitální 

správy smluv a faktur pro veškeré logistické služby. Počínaje koncipováním 

smlouvy přes záznam služeb až po přidělení ke smlouvě a automatickému 

vygenerování faktury: Tento nástroj poskytuje výkonné moduly pro všechny 

pracovní a procesní kroky. Rozhodující výhody: EPG | CnB umožňuje, že 

jsou veškeré služby fakturovány rychle a kompletně za správné ceny v rámci 

dohodnutých smluv. Také služby, které byly poskytnuty nad rámec původní 

smlouvy, jsou dokumentovány a spolehlivě fakturovány pomocí EPG | CnB. 

Kontrola faktur u zákazníka probíhá rychle a efektivně přes zákaznický 

internetový portál. Náročné dodatečné faktury nebo storna tak náleží 

minulosti. Proces kontrol se podstatně zkracuje - faktury jsou rychleji 

uhrazeny. 

 

Poskytovatelé logistických služeb - ať už se jedná o logistiku skladu, správu 

dopravy, leteckou dopravu nebo drážní logistiku - dodávají svým zákazníkům 

denně různé druhy výkonů. Základem této spolupráce jsou smlouvy, ve kterých je 

obsažen konkrétní dohodnutý výkon včetně podmínek vyúčtování - jedná se o, dá 

se říct, nepřehledný spletenec informací a individuálních úmluv. Zde může dojít 

velmi rychle k chybě. Výkony, které jsou nad rámec smluvních podmínek, často 

nejsou vůbec dokumentovány - a proto nedojde následně ani k jejich vyúčtování. 

Následkem dochází k komplexním opravám faktur a ne zřídka k vysokým 

finančním ztrátám pro poskytovatele logistických služeb. 

 

Smart Contract Management: digitální generování smluv 

Prostřednictvím EPG | CnB dochází k digitalizaci a organizaci správy smluv včetně 

dohodnutých podmínek a katalogů služeb. K tomu patří také generování 
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individuálních zákaznických a dodavatelských smluv s libovolnými podrobnostmi. 

EPG | CnB disponuje integrovaným správcem smluvních vzorů. Uživatelé si tak 

mohou sami jednoduše vytvořit individuální předlohu pro generování smluv. 

Dokumentovat lze i dodatečné výkony, které se ukládají jako příloha k hlavní 

smlouvě. Na základě dohody se zákazníkem software automaticky uvede 

příslušné informace na správných místech v dokumentu. EPG | CnB navíc 

podporuje také správu verzí včetně sledování změn a zobrazuje interní proces 

uvolnění. Stanovený okruh adresátů předem obdrží smlouvu e-mailem ke kontrole, 

než dojde k odeslání smlouvy zákazníkovi. Riziko, že dojde k chybě, je tak od 

počátku minimalizováno. 

Záznam výkonů nad rámec dodavatelského řetězce a automatizovaná 

fakturace 

EPG | CnB zaznamenává všechny poskytnuté výkony ve všech oblastech v rámci 

dodavatelského řetězce. K tomu patří, jak činnosti, které se týkají skladu, jako je 

příjem zboží, přesun ve skladu nebo vyskladování, tak také výkony z oblastí Road, 

Rail, Sea a Air, jako je vyložení kontejneru nebo poplatky za mýtné. Ty se předají 

softwaru nebo je lze alternativně zaznamenat pomocí mobilních aplikací přímo na 

místě. EPG | CnB následně přebírá plnoautomatickou detekci a přidělování výkonů 

správným smluvním podmínkám. Základem je komerční sbírka pravidel, která 

obsahuje kromě jiného údaje o cenách pro automatické přizpůsobení cen a správu 

cizích měn. Následně se automaticky vygeneruje digitální faktura. EPG | CnB 

podporuje v této souvislosti také automatické generování souhrnných faktur. 

Vytvořené účetní dokumenty lze vytisknout nebo zákazníkům automaticky zasílat 

emailem. Kontrolu faktury může zákazník zcela snadno provádět na internetovém 

portálu. Tímto způsobem podniky podstatně omezují počet zákaznických 

reklamací a další dotazů a zajišťují větší transparentnost celého procesu. Díky 

použití EPG | CnB se zákazníkům snižuje komplexita systému ERP, protože 

odpadají náročné a nákladné úpravy procesů. 

Stav k:  pondělí úterý středa 13. května 2020 
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Rozsah: 4143 znaků včetně mezer 

Snímky: 2 

 

Popisky obrázků 

 

Obrázek 1: EPG | CnB je ucelené řešení pro digitální správu smluv a faktur. 

Obrázek 2: Kromě záznamu a správy vykonaných logistických řešení provádí EPG 

| CnB sestavení zákaznických a dodavatelských smluv - včetně všech podrobností 

a specifik individuálních požadavků. 

 

 
EPG - Skupina Ehrhardt + Partner 

EPG je jeden vedoucích logistických odborníků a poskytovatel více než 600 pracovních míst ve 17 

lokalitách po celém světě. Podnik byl založen v roce 1987. Základem úspěchu je systém vedení 

skladu EPG | LFS, který v současné době používá pro svou správu logistiky více než 100.000 

uživatelů. Software se během několika let vyvinula v komplexní Supply-Chain-Execution-Suite a 

umožňuje propojené ovládání všech manuálních a automatizovaných logistických procesů (WMS a 

WCS) – ve skladu a na cestě – včetně plánování zdrojů a zaměstnanců. Jako doplněk k LFS nabízí 

EPG prostřednictvím Lydia® Voice efektivní a ergonomické řešení hlasem řízených procesů v 

logistice, průmyslu a údržbě. Lydia® Voice pracuje na základě neuronálních sítí a komponentů AI a 

je proto po technologické stránce vedoucím softwarem. Kromě jmenovaných klíčových produktů 

doplňují Private Cloud Solutions, plánování logistiky a logistické poradenství všechny služby a 

podporu na téma hardware skladu a skladová infrastruktura celkovou nabídku řešení této 

mezinárodně aktivní podnikové skupiny. EPG navíc disponuje vlastními školícími středisky, Logistics 

Solutions Center (LSC), v centrále v Německu a v Dubaji, kde se vzdělávají a školí spolupracovníci 

a odborníci na logistiku v praxi. Přes 1.500 zákazníků ze všech odvětví důvěřuje profesionalitě a 

odbornosti komplexní nabídky a know-how EPG. 

 

 

Kontaktní údaje společnosti   

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 0 • Fax: (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: presse@epg.com • Internet: www.epg.com 

 

Kontakt pro novináře 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 50 00 • Fax: (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: rebecca.schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 
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