Tisková zpráva

Dodavatel kompletních řešení a výrobce bezpilotních dopravních
systémů navazují spolupráci

Skupina Ehrhardt + Partner (EPG) a
Rocla Oy spouštějí kooperaci
Skupina Ehrhardt + Partner (EPG) a Rocla, Oy zahajují strategickou
kooperaci.

Rocla

je

výrobce

elektrických

skladových

vozíků,

vysokozdvižných vozíků a bezpilotních dopravních systémů (FTS) z
Finska. EPG nabízí s LFS Software Suite univerzální kompletní řešení
pro řízení všech logistických procesů. V rámci nové kooperace budou
nyní oba podniky dlouhodobě spolupracovat. Společně poskytne EPG
a Rocla výkonné kompletní řešení pro automatizovanou přepravu zboží
ve skladě.
Rocla vyvíjí a vyrábí již od roku 1983 bezpilotní dopravní systémy (FTS) pro
logistiku. Doposud dodal podnik z Järvenpää (Finsko) více než 7.000 FTS do
celého světa. Od roku 2008 patří značka společnosti Mitsubishi Logisnext
Co., Ltd, se sídlem v Kyotu, Japonsko. V uplynulých letech zaznamenala
firma Rocla nárůst poptávek na softwarová řešení pro správu logistiky, která
disponují rozhraním na řízení vozidel a příslušné vozové flotily. Při hledání
vhodného WMS partnera se Rocla rozhodla pro odborníka v oboru logistiky,
společnost EPG. Oba podniky již úspěšně spolupracovaly při automatizaci
nového skladu se surovinami pro Seeberger GmbH. Zde přebírá LFS.wms
řízení celého materiálového toku a současně koordinuje také souhru různých
automatických systémů. K tomu patří kromě jiného také bezpilotní dopravní
systémy od Rocla, které přes můstek dodávají zboží do celkem 75 výrobních
strojů.
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Společně rozšiřovat činnosti na trhu
Podepsáním prohlášení o společném záměru panem Jörgem Fröhlichem,
společníkem EPG, a panem Jussim Ali-Löyttym, COO u Rocla, se obě
společnosti dohodly na dlouhodobém společném podnikání. „Těšíme se na
partnerství s tak zkušeným a inovativním podnikem jako je Rocla“,
prohlašuje Jörg Fröhlich. „Společně nabídneme našim zákazníkům v Evropě
a USA výkonný balíček s vysoce efektivními řešeními FTS od Rocla a naším
špičkovým Logistik Software Suite LFS.“ Jussi Ali-Löytty, Chief Operating
Officer ze společnosti Rocla AGV, řekl během podepisování prohlášení o
společném záměru: „S EPG jsme jako partner získali světovou špičku mezi
logistickými odborníky. Souhra našich systémů nabízí logistickým podnikům
na celém světě skutečnou přidanou hodnotu.“
Další informace o softwaru LFS.wms od Ehrhardt + Partner-Gruppe najdete
na:
https://www.epg.com/cs/logisticky-software/system-vedeni-skladu-lfswms/.
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Obrázek 1: Skupina Ehrhardt + Partner (EPG) a Rocla, výrobce
bezpilotních přepravních systémů z Finska, zahajují strategickou
kooperaci. Na snímku je Jörg Fröhlich (společník skupiny Ehrhardt +
Partner, vlevo) a Jussi Ali-Löytty (Chief Operating Officer společnosti
Rocla AGV) při podepsání prohlášení o společném záměru.
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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

LFS.mfc, řešení

skladu

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.
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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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