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Sbohem papírová poušti 

Větší jistota záznamu stavu - více 

zákazníků: Spedice Stähler zaznamenává 

růst s EPG | LFS 

S výstavbou nového skladu o rozloze 5 000 m² v lokalitě Limburg se spedice Stähler 

- největší spedice v regionu Limburg-Weilburg a spedice s nejdelší tradicí - zároveň 

rozhodla pro zavedení systému správy skladu (Warenhouse-Management-System). 

Volba padla na systém řízení skladu EPG | LFS od EPG (Ehrhardt + Partner Gruppe). 

Poskytovatel logistických služeb tak získává podstatně vylepšenou přesnost 

záznamu stavu a větší transparentnost. Podnik pomocí LFS spravuje příjmové a 

odchozí procesy zboží a může tak zrušit používání papírových seznamů. Díky 

modernizace správy skladu dokázal Stähler během velmi krátké doby podstatně 

rozšířit svoji zákaznickou základnu. 

„Rozhodnutí pro LFS souvisí zvláště s velkou měrou inovací u EPG. Chtěli jsme řešení, 

které nás bude dlouhodobě podporovat při našem růstu. Ve srovnání s jinými systémy na 

trhu je LFS v tomto ohledu a vzhledem k našim požadavkům nejlevnější řešení“, říká Egon 

Bürger, hlavní vedoucí spedice Stähler. „Nový sklad je klíčovou částí podniku. Proto je 

důležité, že jsme i zde vsadili na nejmodernější a inovativní technologie, abychom našim 

zákazníkům dokázali nabídnout konkurenceschopné služby.“ 

LFS umožňuje v novém 12 m vysokém skladu dynamické rozdělení prostoru. Na ploše 

skladu o rozloze 5.000 m² se nachází 5.000 regálových stanovišť pro palety. Cílem je 

dosáhnout co nejrychlejšího obratu zboží. „Před zavedením LFS věděly maximálně dvě 

osoby ve skladu, kde se jaké zboží nachází. Neměli jsme vyznačená místa a přístupové 

časy byly příliš dlouhé. Navíc bylo velkou výzvou přidělování šarží“, říká dále Egon Bürger. 

Nyní jsou příchozí palety zpracovány, označeny a přiděleny jednoznačnému úložišti ve 

skladu pomocí systému mobilního pracoviště - také od EPG. Každý zaměstnanec má 

teoreticky kdykoliv přehled o aktuálním stavu ve skladu a příchozích zakázkách a 
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objednávkách. Stähler navíc profituje z integrovaného modulu LFS pro fakturaci logistických 

služeb a což představuje další optimalizaci vystavování faktur zákazníkům. 

Zákaznická základna roste 

Investice se vyplatila již nyní: Od zavedení LFS již firma Stähler značně rozšířila svoji 

zákaznickou základnu. A další růst je i nadále hlavním cílem. „Spedice Stähler je dokonalým 

příkladem toho, že jsou naše softwarová řešení flexibilní a že dokážou vyhovět všem 

požadavkům. Ať už se jedná o středně velké podniky nebo velké koncerny“, říká Dennis 

Schönherr, vedoucí projektu a konzultant pro logistiku u EPG. „Protože – a to je často to 

nejdůležitější – naše systémy prostě rostou s vámi a je možné je kdykoliv upravit. LFS je již 

ve standardní verzi tak dokonalý, že je mnoho funkcí k dispozici bez dodatečného 

programování.“ Tak dokázala i spedice Stähler samostatně vybavit své nové zákazníky a 

zahájit produktivní práci během velmi krátkého času. 

Stav k:  středa 25. listopadu 2020  

Rozsah:  2773 znaků včetně mezer 

Snímky:  3  

 

Popisky obrázků 

Obrázek 1: S výstavbou vlastního skladu společnosti v Limburgu se Spedition Stähler také 

rozhodl zavést EPG | Systém řízení skladu LFS. 

Obrázek 2: Příchozí palety jsou odeslány, označeny a přiřazeny k umístění zásobníku 

pomocí systému mobilní pracovní stanice z EPG. 

Obrázek 3: Nový sklad je postaven pro rychlé vyřízení a nabízí 5.000 regálových míst pro 

palety na 5.000 metrů čtverečních. EPG | LFS zde zajišťuje dynamickou segmentaci 

prostoru. 

 

EPG – Smarter Connected Logistics 

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

(Supply-Chain-Execution-Systems - SES) 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 
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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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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 

 
 

 

 

 


