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Skupina Ehrhardt + Partner s novým projektem v Keně 

Logistika chlazení v Africe: BigCold 

sází na LFS.wms 
 

 

Skupina Ehrhardt + Partner (EPG) má stále více aktivit na africkém trhu, 

především pak v severní, východní a jižní Africe. V této souvislosti bylo 

možné v Keni získat jako nového zákazníka vedoucí podnik v oblasti 

chladicí logistiky, firmu Big Cold. Firma BigCold ihned začala používat 

Warehouse Management Systems (WMS) LFS.wms od EPG na 

plánování a monitorování dodávek a na optimalizaci efektivity 

dodavatelského řetězce. 

 

„Hospodářský výkon v afrických rozvíjejících se zemích se neustále zvyšuje 

a ukazují to i silné míry růstu“, vysvětluje Dr. Makrem Kadachi, generální 

manager u Ehrhardt & Partner pro oblast MEA & APAC „S logistickými 

inovacemi a know-how nabízíme expertízu nezbytnou pro podporu lokálních 

podniků v Africe při optimalizaci jejich procesů dodavatelského řetězce. Od 

roku 2006 je EPG zastoupena s pobočkou v Dubaji a již více než 10 let 

úspěšně vykonává projekty zákazníků na Blízkém Východě a Asii.“ 

 

V rámci zákaznického projektu s BigCold zvedá EPG kvalitu služeb 

keňského chladírenského a logistického podniku na novou úroveň: Zákazníci 

BigCold mohou s okamžitou platností v reálném čase sledovat produkty v 

rámci dodavatelského řetězce – a to dokonce včetně teploty. Za účelem 

správy stavu produktů byl zřízen bezpečný webový přístup. LFS.wms přitom 

lze přesně na míru integrovat do existujícího systému správy skladu 

zákazníků. Protože software firmy EPG rozsáhle dokumentuje všechna 

kritická data dodavatelského řetězce, profitují zákazníci BigCold z vysoké 

transparentnosti při svých rozhodováních v oblasti plánování a nákupu. 

Mohou sledovat prodej a pohyb produktů až po jednotlivé jednotky balení a 

vytvářet tak efektivnější plány. 
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"Systém správy skladu od EPG umožní firmě BigCold, aby našim 

zákazníkům nabízela pokročilá řešení chladírenské logistiky ve východní 

Africe. WMS nabízí úplnou transparentnost podél dodavatelského řetězce - 

naši zákazníci mohou v reálném čase sledovat teplotu, efektivně spravovat 

stav skladu a sledovat produkty a objednávat je", říká Newton Matope, 

prezident firmy BigCold. "Tato celosvětově vedoucí technologie WMS nám 

pomůže vždy dodávat kvalitní produkty, snižovat plýtvání, zajišťovat 

bezpečnost pro spotřebitele a zachovávat tržní hodnotu." 

 

Další informace o softwaru LFS.wms od Ehrhardt + Partner-Gruppe najdete 

na: https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-

lfswms/.  

 

Stav k:  10.07.2019 

Rozsah:  2.415  znaků včetně prázdných znaků 

Snímky:  1 © Skupina Ehrhardt + Partner 

 

Popisky obrázků 

 

 

Obrázek 1: Přejít živě z LFS.wms na BigCold. Vedoucí projektu EPG 
Dubaj, Manu Som a zaměstnanci BigCold Diana Majanga, Peter Juma, 
Evan Mudenya, Sandra Anyango, Hosman Wanda a Festus Rono. 
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Skupina Ehrhardt + Partner 

Skupina Ehrhardt + Partner (EPG) je jeden z vedoucích specialistů v oblasti logistiky na světě 

a se softwarem LFS Software Suite nabízí kompletní řešení nezávislé na odvětví. Jako Supply 

Chain Execution System je v současné době LFS úspěšně využíváno na pěti kontinentech a 

umožňuje řízení všech logistických procesů nezávisle na odvětví. Podniková skupina, která je 

aktivní po celém světě, byla založena v roce 1987 a dnes zaměstnává ve 14 lokalitách více 

než 500 zaměstnanců. Na celém světě využívá systém pro vlastní Supply Chain Management 

více než 60.000 uživatelů. Paleta služeb softwaru LFS Software Suite zahrnuje vše, co je pro 

kompletní logistické řízení nezbytné: Systém správy skladu LFS.wms na řízení 

intralogistiky, počítač toku materiálu LFS.mfc, řešení Transportation-Management 

LFS.tms pro efektivní plánování a správu jízd stejně jako International Shipping System 

LFS.iss na zpracování zásilkové logistiky. Řešení rádiového přenosu dat, plánování skladu 

a -consulting, služby Private Cloud a Hosting stejně jako semináře o skladování v 

LFS.academy doplňují nabídku kompletního řešení podnikové skupiny. Ve spojení s 

kvalifikovaným poradenstvím o skladovací technice, rozsáhlým odborným know-how v oblasti 

logistiky skladu a spolehlivou zákaznickou podporou nabízí E+P vše z první ruky. V současné 

době se na referenčním seznamu nachází více než 1.000 zákazníků ze všech odvětví. 

 

 

 

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 
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Kontakt pro novináře 

Maximilian Schütz • additiv pr GmbH & Co. KG 

Styk s médii v oblasti logistiky, oceli, průmyslového zboží a IT 

Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur 

Tel.: (+49) 26 02-95 09 91 3 • Fax: (+49) 26 02-95 09 91 7 

E-mail: mas@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de 

 


