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Ze tří dnů měsíčně na tři hodiny 

Simon Hegele chce podstatně snížit 

náročnost fakturace pomocí EPG | CnB 

Cíl společnosti Simon Hegele specializované na logistiku, která operuje po celém 

světě v 50 lokalitách, byl od začátku jasný: Náročnost záznamu výkonů a fakturace 

pro její zákazníky z různých odvětví se musí podstatně snížit – a sice z několika 

dnů měsíčně na několik hodin. V systému na sjednávání smluv a fakturaci EPG | 

CnB od EPG nalezla smluvní logistická firma digitální a pružné řešení, které 

podporuje dosažení těchto cílů. 

Od 1. října 2020 je CnB v provozu ve dvou lokalitách logistické společnosti Simon Hegele 

Gesellschaft für Logistik und Service mbH: v Karlsruhe a Duisburgu. „V rámci změny 

aktuální verze našeho systému řízení skladu EPG | LFS na verzi 8 jsme chtěli navíc 

optimalizovat fakturace logistických služeb, které pro naše zákazníky vykonáváme,“ říká 

Sven Söllner, vedoucí Competence Center WMS u Hegele. „Potřebujeme větší míru 

transparentnosti, aby bylo možné pochopit jednotlivé kroky při fakturaci – od přejímky 

zboží přes přípravu na expedici až po služby s přidanou hodnotou a vyexpedování. 

Zároveň jsme schopni mnohem lépe doložit našim zákazníkům fakturované výkony.“ Pro 

dodavatele logistických služeb je navíc důležité, aby včas věděl, jaké obraty byly 

vygenerovány. Za tímto účelem si nyní Hegele může pomocí CnB například každý den 

prohlédnout potencionální faktury a sledovat vývoj během určitého časového úseku.  

Komplexní podmínky fakturace: lze s CnB zvládnout snadno 

U prvního zákazníka již Hegele využívá CnB, aby bylo možné jednodušeji vyhovět 

vysokým požadavkům na fakturační podmínky. Přitom se jedná o mnoho jednotlivých 

detailů: Fakturace artiklů se například provádí někdy podle kusů a jindy podle počtu 

kartonů, existují artikly, které mají sériová čísla a smíšené palety. V každém případě je 

třeba používat odlišné ceny. „I v těchto komplexních případech nás má CnB v budoucnu 

podporovat při efektivní a bezchybné práci,“ doplňuje Sven Söllner.  
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Jedna velká výhoda je patrná již nyní: V souvislosti s krátkodobým snížením DPH z 19 

na 16 procent profituje Hegele z využití systému CnB již nyní, kdy je možné pomocí 

několika kliknutí provést úpravy platné pro určité časové úseky a určité položky: „To je 

veliké usnadnění práce, která by byla s naším starým řešením možná pouze v případě 

enormního nasazení,“ říká Sven Söllner.  

V současné době je CnB spojený se systémem řízení skladu LFS. V budoucnu má být 

smluvní a fakturační systém spojený také se SAP a zajišťovat plynulý přechod mezi 

správou skladu a podnikatelským systémem ERP.  

Stav k: 04. lednu 2021 

Rozsah: 2759 znaků včetně mezer 

Snímky: 2  

 

Obrázek1: Odborník na logistiku od začátku sledoval cíl podstatného snížení náročnosti 

záznamu výkonů a fakturace pro své zákazníky. V systému EPG | CnB nalezla tato 

smluvní logistická firma digitální řešení, které podporuje dosažení těchto cílů. 

Obrázek 2: Pro zvýšení míry transparentnosti jednotlivých kroků při fakturaci úkonů, 

počínaje přejímkou zboží přes přípravu na expedici až po služby s přidanou hodnotou a 

vyexpedování, využívá Hegele řešení EPG | CnB. 

 

EPG – Smarter Connected Logistics 

EPG je jeden z vedoucích globálních poskytovatelů rozsáhlého systému správy dodacího řetězce 

(Supply-Chain-Execution-Systems - SES) s více než 700 zaměstnanci v 17 závodech po celém 

světě. Podnik nabízí svým více než 1.500 zákazníkům řešení WMS/WCS/WFM/TMS, Voice a 

Aviation za účelem optimalizace logistických procesů a procesů na letištích – v manuálním i plně 

automatizovaném logistickém prostředí. Řešení EPG zahrnují kompletní dodavatelský řetězec: 

od skladu přes silnici až po řešení pro Ground- a Cargo-Handling. Oblasti logistického 

poradenství, cloudových a řídicích služeb stejně jako školení v oblasti logistiky ve vlastní akademii 

doplňují celkovou nabídku EPG. 
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O společnosti Simon Hegele  

Skupina Simon Hegele patří mezi nejinovativnější poskytovatele služeb v oblasti procesů 

dodavatelských řetězců. Zásada „Neustále rozvíjet logistiku…“ je již 100 let motorem vývoje 

podnikatelské skupiny a její služeb. Zákazníkům z oblasti zdravotnictví, průmyslu, informatiky a 

obchodu poskytuje Simon Hegele ve více než 50 lokalitách po celém světě vysoce specializované 

služby s přidanou hodnotou, které jsou přizpůsobené zákaznickým procesům a umožňují firmám, 

aby se koncentrovaly na své klíčové kompetence. 

 

 

Kontakt ke společnosti EPG  
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 
Alexandra Szymanski 
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: alexandra.szymanski@bfound.com 
Internet: www.bfound.com 

 
 
Simon Hegele  
Gesellschaft für Logistik und Service mbH 
Podniková komunikace 
Susanne Nolting 
Tejostraße 1-9 // 65479 Raunheim 
presse@hegele.de 
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