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Lépe využívat synergie 

Městský energetický závod města 

Mnichova zavádí EPG | LFS jako centrální 

skladovací systém  

Stadtwerke München (SWM městský energetický závod města Mnichova) zajišťuje 

základní dodávky energie a vody pro obyvatele hlavního města Bavorska. Navíc 

zodpovídá za plynulý provoz metra, autobusů a tramvají ale také plaveckých 

bazénů a koupališť. Aby se společnost dokázala vyrovnat se všemi úkoly, musí 

skladovat náhradní díly všeho možného druhu - malými speciálními šroubováky 

počínaje přes vodovodní potrubí až po podvozky pro vagóny metra. Přesná správa 

skladu hraje velkou roli při rychlém poskytování potřebných dílů v případě 

problémů v provozu. Nedávno zavedený systém správy skladu EPG | LFS od EPG 

(skupiny Ehrhardt + Partner) toto umožňuje. Řídí veškeré logistické procesy v 

centrálních logistických stanovištích SWM a v budoucnu má umožnit 

celokoncernový přehled všech skladovacích lokalit SWM. Tak je možné rychle 

zjistit volné plochy a lépe využívat synergie. 

 

Ve skladech o rozloze celkem 45.000 čtverečních metrů uchovává městský energetický 

závod města Mnichova více než 30.000 různých artiklů: V centrálních skladovacích 

lokalitách SWM se nachází kromě jiné díly pro teplárny, elektrické dodávky, 

telekomunikaci a artikly jako podvozky a speciální šroubováky pro oblast dopravy. K 

tomu patří také další malá stanoviště po celém městě. Systém správy skladu využívala 

SWM doposud pouze v několika samostatných lokalitách. Vypořádat se se stále 

rostoucími požadavky využitím vlastního programování bylo čím dál tím složitější: 

Správa skladu byla omezena na příslušnou lokalitu a kapacity ostatních skladů nebylo 

možné vidět. Připojit další lokality do systému by bylo spojeno s náročným 

programovacím projektem, a proto byl tento krok většinou zamítnutý a stavy skladů byly 

nadále řízeny přes SAP. Pokud bylo nutné provést změnu v nějakém procesu, bylo to 

také velmi náročné na čas a náklady. Navíc se vyskladování provádělo stále na papíře. 
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A protože právě vypršela smlouva na podporu starého systému, rozhodl se nakonec 

městský energetický závod města Mnichova pro změnu. Cílem bylo zavést profesionální 

a flexibilní standardní software, pomocí kterého lze řídit procesy pro všechny oblasti. 

 

Pružný a s osvědčenou funkcionalitou 

„Po vyhlášení veřejné soutěže jsme se rozhodli pro EPG | LFS, protože tento systém 

nejlépe vyhovoval našim odborným a technickým požadavkům“, popisuje Tobias 

Winkelmeier, odborný vedoucí divize logistiky u Stadtwerke München. „Přesvědčila nás 

především flexibilita modelu licencí: S využitím pouze jedné licence bylo možné propojit 

několik lokalit.“ Toto řešení se navíc vyznačovalo velkým rozsahem funkcí a skutečností, 

že EPG dokázala pomocí řadičů toku materiálu EPG | MFC poskytnou také moderní 

řídicí systém pro dopravní techniku, který jsme potřebovali pro automatický sklad s 

vysokými regály a s malými součástkami. 

 

Přechod na nový systém řízení skladu probíhal za chodu. Přitom bylo nutné provést 

migraci velkého množství dat a různá přizpůsobení na specifickém systému SAP. Přesto 

to od ukončení programování do spuštění systému trvalo pouhých pět měsíců. I zákazník 

reaguje s nadšením: „Ve dvou lokalitách jsme nahradili zastaralý systém, v jedné lokalitě 

jsme zavedli poprvé systém řízení skladu a změnili také řízení dopravní techniky – a to 

vše během velmi krátké doby“, říká Winkelmeier. 

 

Od zavedení EPG | LFS se procesy ve skladu podstatně zlepšily. Výhody vidí 

Winkelmeier především v získané transparentnosti: „Nyní máme za použití jednoho 

systému přehled nad 66.000 skladovacími místy v různých lokalitách a můžeme lépe 

regulovat vytížení skladu.“ Také doba zpracování zakázek se nyní vyhodnocuje 

stisknutím tlačítka, čímž dokážeme rychle zjistit potenciály pro optimalizaci. Výhodou 

jsou také informace z historie skladu a o četnosti skladování jednotlivých artiklů. Nové 

fotografie artiklů usnadňují práci především při vyskladování. „Výhody moderního a 

jednotného systému řízení skladu jsou patrné na první pohled. V dlouhodobější 

perspektivě bychom chtěli systém zavést v celém koncernu, abychom tak dokázali 

zvyšovat naši efektivitu.“ 
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Popisky obrázků 

 

Obrázek 1: Stadtwerke München (SWM městský energetický závod města Mnichova) 

zajišťují plynulý provoz metra, autobusů a tramvají v hlavním městě Bavorska. Aby 

bylo možné v případě problémů v provozu obstarat co nejrychleji požadované 

součástky, je důkladná správa skladu nutností. 

Obrázek 2: Pomocí systému řízení skladu EPG | LFS od EPG jsou řízeny veškeré 

logistické procesy v centrálních logistických lokalitách SWM. Rychle se tak definují 

volné prostory a lépe využívají synergie. 

Obrázek 3: Od zavedení EPG | LFS bylo možné podstatně zlepšit procesy ve skladě. 

Díky získané transparentnosti je nyní pomocí jednoho systému možné získat přehled 

nad 66.000 skladovacími místy v různých lokalitách. 

 

EPG – Smarter Connected Logistics 

EPG je jeden z vedoucích globálních poskytovatelů rozsáhlého systému správy dodacího řetězce 

(Supply-Chain-Execution-Systems - SES) se 700 zaměstnanci v 17 závodech po celém světě. 

Podnik nabízí svým více než 1.500 zákazníkům řešení WMS/WCS/WFM/TMS, Voice a Aviation 

za účelem optimalizace logistických procesů a procesů na letištích – v manuálním i plně 

automatizovaném logistickém prostředí. Řešení EPG zahrnují kompletní dodavatelský řetězec: 

od skladu přes silnici až po řešení pro Ground- a Cargo-Handling. Oblasti logistického 

poradenství, cloudových a řídicích služeb stejně jako školení v oblasti logistiky ve vlastní akademii 

doplňují celkovou nabídku EPG. 

 
 

 

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 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 50 00 • Fax: (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: rebecca.schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 

 


