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EPG na LogiMAT 2020 

Digitalizace dodavatelského řetězce: 

Inteligentní řešení pro celkové řízení 

procesů 

 

Digitalizace a automatizace logistických procesů je tématem EPG na LogiMAT 

2020. Prostřednictvím LFS.suburban prezentují odborníci na logistiku poprvé 

řešení, které umožňuje centrální a rozsáhlé řízení různých dopravních úkonů 

pomocí dostupných zařízení ve skladě jako jsou např. přepravní vozíky bez 

řidiče (FTF), vysokozdvižné vozíky a dopravní technika. Základem pro 

LFS.suburban je mapa skladu, což je digitální dvojník skladu, který je vyroben 

pomocí 3D laserového skeneru a který znázorňuje veškeré události ve skladu. 

Pomocí LFS.wfm, řešení pro digitální plánování využití personálu, a LFS.cnb 

pro automatizovanou správu smluv a fakturací, rozšiřuje EPG svůj Supply 

Chain Execution System LFS o dva další důležité softwarové stavení kameny. V 

hale 8, na stánku A70 čekají na odborné návštěvníky živé prezentace a 

napínavé příklady použití Best Practices v síni digitálního skladu (Digital 

Warehouse Theatre) společnosti EPG.  

 

Pomocí LFS.suburban doplňuje EPG svůj celkový systém LFS o rozsáhlé a centrální 

řešení digitálního plánování a řízení přepravy: Nový instrument umožňuje řízení 

přepravních úkolů ve skladu nezávisle na výrobci. Rozsáhlé plánování předem se 

provádí na základě reálných zakázek a dostupných přepravních prostředků. Přitom 

není rozhodující, které přístroje skladovací techniky se používají: Řešení koordinuje a 

řídí přepravní vozíky bez řidiče, vysokozdvižné vozíky a stacionární dopravní techniku 

podobně jako u systému plánování tras a podstatně tak snižuje složitost 

intralogistické správy přepravy. Současně stoupá efektivita při zpracování zakázek, 

protože se veškeré události ve skladu zahrnují do plánování. Aby bylo možné toto 

zajistit, pracuje LFS.suburban na základě digitální mapy skladu, což je virtuální 

dvojník skladu, kde jsou předem digitálně zaznamenány veškeré informace jako 

trasy, skladovací technika a omezení. Příprava se provádí pomocí 3D laserového 
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skeneru, který zaznamenává i logistické oblasti, jako např. místa meziskladování 

nebo regálové systémy ve skladu.  

 

Digitální správa pracovních zdrojů a smluv 

Efektivní plánování zdrojů je další důležitý stavební prvek v rámci logistického 

dodavatelského řetězce. Prostřednictvím LFS.wfm (Workforce Management System) 

doplňuje EPG svůj SES o dynamické plánování využití personálu. LFS.wfm například 

přebírá plánování využití personálu s ohledem na očekávané množství zakázek. Také 

monitorování procesů a času při zpracovávání zakázek včetně rozdělení zdrojů je 

možné vykonávat pomocí LFS.wfm. Díky zvýšené transparentnosti ohledně vytížení 

kapacit a monitorování v reálném čase lze snadno identifikovat možnosti pro 

optimalizaci zdrojů. Pomocí LFS.cnb se digitalizuje správa fakturace a smluv pro 

všechny relevantní pracovní a procesní kroky. Rozsah výkonů sahá od správy smluv 

přes záznam výkonů až po automatizovanou fakturaci. Takto usnadňuje EPG jeden z 

nejsložitějších úkolů ve správě logistiky.  

 

Odborní návštěvníci získají na LogiMAT v hale 8, u stánku A70 živě individuální 

návrhy řešení jejich požadavků na inteligentní digitalizaci skladu v síni digitálního 

skladu o rozloze 170m². 

 

Stav k:  2. prosince 2019  

Rozsah:  3.428 znaků včetně mezer 

Snímky:  4 

 

Popisky obrázků 

 

Obrázek 1: Digitalizace a automatizace logistických procesů: EPG představí na 

LogiMAT nová řešení pro celkovou správu logistiky – a zároveň rozšíření systému 

Supply Chain Execution Systems LFS. 

Obrázek 2: LFS.suburban zajišťuje optimální plánování přepravy a perfektní souhru 

různých přepravních instrumentů ve skladě, jako například FTF. 

Obrázek 3: LFS.suburban pracuje na základě digitální mapy skladu, což je digitální 

dvojník skladu. Vedoucí skladu tak má vždy přehled o stavu zakázek a přepravě.  
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EPG - Skupina Ehrhardt + Partner 

EPG je jeden vedoucích logistických odborníků a poskytovatel více než 600 pracovních míst ve 14 

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

LFS.wms, 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.  
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