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Pružný růst s LFS.wms 

Více než jen poštovní služby: Post 

Luxembourg rozšiřuje zákaznickou 

logistiku 

Rozšířit svůj hlavní podnik a připravit se dokonale na budoucnost: Post 

Luxembourg je jako veřejn vedoucím poskytovatelem poštovních a 

telekomunikačních služeb v zemi. Rozšířením ligistických činností o 

obchodní větev smluvní logistiky si podnik vytvořil prostor pro další růst. 

Nové logistické oddělení se nachází v bývalém PŘEKLADNÍM CENTRU – 

řízení materiálového toku přebírá systém vedení skladu LFS.wms od 

skupiny Ehrhardt + Partner (EPG). V budoucnu se plánuje také využití 

LFS.iss, systému mezinárodních zásilek od skupiny EPG, pro efektivnější 

zpracování celé zásilkové logistiky.  

V časech digitální komunikace hledají poskytovatelé poštovních služeb možnosti, 

jak dlouhodobě uspět na trhu. Post Luxembourg například si například vytvořila 

nabídkou smluvní logistiky další pilíř v rámci svého portfólia služeb. „Strategie, 

neustále rozšiřovat naše logistické aktivity, je základem pro další růst. Projekt byl 

velice napínaví, protože jsme museli na zelené louce vytvořit WMS a kompletní 

sklad – aniž bychom již měli existující zákazníky nebo znali potencionální 

požadavky“, říká Achim Taylor, vedoucí logistiky u Post Luxembourg. „EPG pro 

nás představuje strategického partnera, který nám je jako poradce neustále k 

dispozici a poskytuje nám potřebné know-how a dlouholeté zkušenosti z 

logistických projektů.“ Systém vedení skladu by tak měl splňovat především dvě 

vlastnosti: Pružnost a proměnlivost. 

Lokalita s potenciálem 

V lokalitě Luxemburg-Findel je k dispozici velmi dobré napojení na silniční a 

leteckou infrastrukturu a jedná se o strategicky významné místo v zemi. V 

současném skladovém centru o velikosti 6.000 m² je kromě smluvní logistiky 

pomocí LFS organizován kompletní proces zasílání balíků z Asie do Evropy 
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pomocí vlastního softwaru – rozšíření tohoto centra se již plánuje. Objem balíků 

stoupl během jednoho roku na více než 50.000 balíků za den. Software přebírá 

kompletní správu příchozího zboží a odchozích objednávek. Mezi zákazníky patří 

převážně čínské firmy, které se snaží proniknout na evropský trh. Zvláštností je: 

Zboží je baleno a připraveno již v Číně a přichází do Lucemburska v Big Packs.  

„Post Luxembourg využívala LFS.wms od samého začátku velmi samostatně a 

pružně“, říká Markus Linkenbach, Head of Customer Projects a vedoucí projektu 

u EPG. „Nové zákazníky si tým přidával samostatně a nebylo téměř nutné 

poskytovat podporu.“ Dnes je pomocí LFS.wms organizováno celkem devět 

zákazníků, kteří mají zčásti velmi rozdílné produkty a denně proměnlivé rozsahy 

zakázek. Příslušně vysoké jsou požadavky na pružnost systému správy skladu. 

Řešení zásilek LFS.iss jako samostatný systém pro více efektivity 

Pro optimalizaci zásilek a zrychlení schopnosti reagovat, se Post Luxembourg 

rozhodla také pro zavedení LFS.iss, softwaru pro správu zásilek od EPG. 

Integrovaný systém zásilek přechází již krátce po přijetí objednávky k plánování 

zásilky a následně předává zásilkové službě routingový kód. LFS.iss navíc 

generuje potvrzení o doručení, které je specifické pro balíčkové služby. Skupina 

Post bude již brzy profitovat z používání jediného systému pro veškeré logistické 

úlohy. Podnik dále plánuje využití LFS.iss také na soukromém cloudu společnosti 

EPX (Ehrhardt + Partner Xtended). Budoucnost je tak po stránce smluvní 

logistiky dobře zajištěna.  

 

Stav k:  15. října 2019 

Rozsah:  3.637 znaků včetně mezer 

Snímky:  2  

 

Popisky obrázků 

 

Obrázek 1: Doplněním logistických aktivit o obchodní větev smluvní logistiky si 

Post Luxembourg vytvořila prostor pro další růst a reaguje tím na aktuální trendy 

na trhu. 
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Obrázek 2: Díky odborným znalostem EPG si dokázala Post Luxembourg 

vytvořit vedle klasických poštovních služeb další pilíř pro svá řešení. 

 

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 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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