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Když je rychlost rozhodující 

MISUMI spravuje 20 milionů 

speciálních komponentů pomocí 

LFS.wms 

Doručení ve stejný den a počet kusů 1: MISUMI, vedoucí dodavatel 

mechanických komponentů pro speciální strojírenství a automatizaci montáže 

již dávno rozeznal rychlý vývoj v oblasti doručování – a příslušným způsobem 

se připravil na budoucnost. Ve vlastním logistickém centru v blízkosti letiště 

ve Frankfurtu nad Mohanem spravuje podnik pomocí systému správy skladu 

LFS.wms od skupiny Ehrhardt + Partner (EPG) více než 140.000 dílů ve skladě 

a až 20 milionů komponentů v internetovém obchodě. Systém vedení skladu 

splňuje veškeré požadavky vysoce dynamického obchodu MISUMI: Flexibilita, 

transparentnost a prostor pro další růst. Pro konstantní přehled všech údajů 

skladu využívá podnik navíc LFS.timesquare, inteligentní velín EPG. 

Výsledkem je, že MISUMI profituje z udržitelného a hospodárného řešení pro 

kompletní logistiku na agilním evropském trhu. 

 

Centrální nabídka společnosti MISUMI je koncepce One-Stop-Shop: 

Prostřednictvím internetové platformy poskytuje podnik konstruktérům možnost 

konfigurovat montážní díly přímo na internetu, stahovat konstrukce jako modely 

CAD – a přímo objednávat díly. K tomu patří kromě vlastních produktů, které jsou 

dodávány z Japonska, také produkty jiných firem. Tato rozmanitost se odráží v 

LFS.wms. Pro odesílání ve stejný den má MISUMI ve skladě více než 140.000 

standardních komponentů. Individuální montážní díly Make-to-Order(MTO) jsou po 

celém světě dostupné také v počtu kusů 1 a připraveny na odeslání během čtyř dnů. 

LFS.wms řídí oblast MTO na klasickém principu Cross-Docking: Zboží je vyráběno v 

centrále v Asii podle přání zákazníka. Díky LFS.wms je dnes společnost MISUMI 

vždy informována o stavu zakázky – podstatně se zvýšila efektivita a míra chyb 

neustále klesá díky transparentnosti. 

Dvě haly jeden LFS.wms 
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Logistické centrum se skládá ze dvou hal: zařízení s přehrádkovou podlahou a 

automatickým skladem na malé díly (AKL), který je v současné době ještě ve 

výstavbě. Jakmile dojde k dokončení AKL, budou zde skladovány především rychle 

cirkulující produkty, které sem budou přesunuty ze zařízení s přehrádkovou 

podlahou. „Díky LFS.wms jsme objevili systém, který trvale podporuje náš časově 

kritický a individuální obchod“, říká Jörg Gonnermann, generální ředitel platformy 

logistických služeb společnosti MISUMI. „Vždy víme, co se právě ve skladě děje. 

Dvojitá kontrola zakázek již není nutná. Ušetří nám to neskutečně hodně času a 

můžeme splňovat vysoké požadavky trhu.“ Do března 2020 má být AKL v provozu. 

Od nedávna využívá MISUMI kromě LFS.wms také inteligentní velín 

LFS.timesquare od EPG, což firmě poskytuje možnost si v jednom systému po 

celou dobu zachovávat přehled o veškerých datech ve skladu z minulosti, 

současnosti a budoucnosti. Další stupně optimalizace, například zavádění řešení 

Pick-by-Voice Lydia® Voice se právě plánují.  

 

Stav k: pondělí 30. září 2019 

Rozsah: 3.059 znaků včetně mezer 

Snímky: 2 

 

1. Ve vlastním logistickém centru v blízkosti letiště ve Frankfurtu nad Mohanem 

spravuje MISUMI pomocí systému správy skladu LFS.wms od EPG 20 milionů 

speciálních komponentů pro strojírenství. 

2. Pomocí LFS.wms a inteligentního velínu LFS.timesquare má společnost 

MISUMI vždy všechna data ze skladu pod dohledem – a sice v jediném 

centrálním systému. 

 

Informace od skupině Ehrhardt + Partner (EPG) 

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 
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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 • EPG – Ehrhardt + Partner Group  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz 

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

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

 

Kontakt pro novináře 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 5000 • (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: Rebecca.Schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 


