Tisková zpráva

Distributor Beauty-E-Commerce se spoléhá na skupinu Ehrhardt +
Partner

LFS.wms přináší firmě Flaconi
vynikající sezónní obchod
Sezónní obchod je pro distributora Beauty-E-Commerce firmu Flaconi
logisticky náročná záležitost. Aby byly všechny objednávky včas u
zákazníka, spoléhá se Flaconi po stránce optimalizace logistických
procesů na systém řízení skladu LFS.wms a řešení zásilkových
procesů LFS.iss (International Shipping System) skupiny Ehrhardt +
Partner (EPG). Přechod na tyto systémy se vyplatil již u vánočního
prodeje

2018:

Několikanásobnému

nárůstu

objemu

zakázek

a

objednávek parfémů a kosmetických produktů dokázal Flaconi bez
problémů čelit. V tomto čase opustila každou sekundu jedna zásilka
balicí trasu. Firma Flaconi navíc profitovala z rychlé realizace projektu
EPG: od přijetí zakázky po spuštění naostro dne 31.08.2018 uplynulo
necelých pět měsíců.
Sezónní obchod, především před vánocemi, znamená pro Flaconi maximální
vytížení ve skladu: Ve špičce opustí logistické centrum v berlínské čtvrti
Marzahn za hodinu až 4000 zásilek - tendence ukazuje další vzestup. V roce
2021 počítá prodejce E-Commerce dokonce s několikanásobným objemem
ve srovnání se současným stavem. Aby dorazily parfémy, make-up a atp.
vždy včas v požadovaný termín, spoléhá se firma Flaconi na systém řízení
skladu LFS.wms od EPG. LFS.wms řídí kompletní sklad od přejímky zboží
přes přípravu zboží k odběru a doplňování zásob po výdej zboží. Zakázky
jsou postupně zpracovávány v LFS.wms. Až po automatické kontrole zásob
a routingu se provede automatické uvolnění zakázky. LFS.wms stanoví
prioritu zakázek a optimálně je sloučí, dle příslušné trasy. Pak jsou
zaměstnanci při přípravě zboží k odběru naváděni inteligentním systémem:
Na základě principu multi-order-picking vloží požadované zboží do
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skladového vozíku. Následuje přidání vzorků. Nádoby se zakázkou se pak
dostávají k balicím místům, kde se kompletuje objednávka k odeslání. Při
vysokém objemu zásilek, jako např. o vánocích, je u firmy Flaconi současně
v provozu až 100 balicích míst. Pro zvládnutí komplexní a rozsáhlé zásilkové
logistiky se používá LFS.iss. International Shipping System přebírá routing,
výtisk štítků na zásilku a uzavření zásilky pro různé servisní firmy KEP.
Zároveň to firmě Flaconi umožňuje krátkodobě využívat další servisní firmy a
poskytuje tak bezpečnou základnu pro strategický růst.
LFS.cloud pro větší jistotu a pružnost
Zavedení softwaru LFS Software Suite již přináší první výsledky. „S
předchozím systémem, který byl vyvinut na základě Microsoft Dynamics
NAV, jsme měli plno práce v kritických situacích při přejímce zboží a ve
výdeji zboží. Na dodací list měl přístup pouze jeden zaměstnanec. Naproti
tomu umožňuje LFS.wms přístup více zaměstnanců. LFS.wms je navíc
mnohem stabilnější než předchozí systém. Sezónní obchod lze také snáz
zvládnout a ve skladě máme vysokou transparentnost“, říká Sven
Rosemann, Head of Enterprise Apps & Infrastructure, který vzpomíná na
vysoké obraty o vánocích 2018. EPG poskytuje LFS.wms i LFS.iss
prostřednictvím soukromého cloudu. Firma Flaconi tak využívá výhody
bezpečného, velmi výkonného a expanzivního systému, který představuje
především ohledně dalšího podnikového růstu bezpečné řešení.
Další informace o LFS.wms od Ehrhardt + Partner-Gruppe najdete na:
https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/.

Stav k:

2. dubna 2019

Rozsah:

3 685 znaků včetně mezer

Snímky:

2 © Flaconi GmbH
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Popisky obrázků

Obrázek 1: Distributor Beauty-E-Commerce, firma Flaconi, sází na
systém řízení skladu LFS.wms a řešení zásilek LFS.iss od skupiny
Ehrhardt + Partner (EPG).

Obrázek 2: Logo firmy Flaconi GmbH.
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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

intralogistiky, počítač

řízení

nezbytné:

toku

materiálu

Systém

správy

skladu

LFS.mfc, řešení

LFS.wms na

řízení

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
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
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