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EPG rozšiřuje Software Suite  

EPG | SUBURBAN: centrální plánování a 

Řízení dopravních prostředků ve skladu 

S EPG | SUBURBAN přináší EPG (Ehrhardt + Partner Gruppe) na trh řešení, které 

umožňuje komplexní sladěné ovládání různých dopravních prostředků – ať už jde 

o dopravní prostředky bez řidiče (FTF), vysokozdvižné vozíky nebo dopravní pásy 

– na základě aktuálního objemu zakázek. Spolehlivé plánování se provádí na 

základě informací o zakázkách a infrastruktuře skladu včetně veškerých oblastí 

skladu, restrikcí a tras. Vedoucí skladu tak profitují z podstatně lepších podmínek 

pro plánování jejich objemu zakázek a zvýšené transparentnosti ohledně procesů 

ve skladu. Všechny závody jsou koordinovány tak, že se již předem zabraňuje 

nákladným prodlevám a odstávkám. S EPG | SUBURBAN doplňuje EPG svůj 

Supply-Chain-Execution-System (SES) o další řešení umožňující kompletní 

propojení logistiky. 

 

EPG | SUBURBAN umožňuje přehlednou správu vysoce komplexního ovládání 

nejrůznějších zdrojů ve skladu. Protože v mnoha skladech je souběžný provoz více 

dopravních systémů již standardem. FTF, vysokozdvižné vozíky a dopravní pásy musí 

být vzájemně koordinovány, zakázky přidělovány a zpracovávány bez prodlevy. Pokud 

vznikají čekací doby jednotlivých dopravních systémů, protože například některé zboží 

není připravené k vyzvednutí, má to za následek časové ztráty – a v konečném důsledku 

zbytečné náklady. Zatím chyběl centrální systém, který by vykonával tuto komplexní 

úlohu pro všechny dopravní prostředky ve skladu. S EPG | SUBURBAN vyvinula EPG 

řešení, které umožňuje sladěné ovládání dopravních zakázek ve skladu bez ohledu na 

výrobce zařízení – a přesné řešení dosavadních problémů.  

 

Rozsáhlé plánování předem se provádí na základě reálných zakázek a dostupných 

přepravních prostředků. Přitom není rozhodující, které přístroje skladovací techniky se 

používají: Řešení koordinuje a řídí FTF, vysokozdvižné vozíky a statickou dopravní 

techniku podobně jako systém pro plánování tras. Ve srovnání například s naváděcím 

systémem vysokozdvižných vozíků, který je určen pouze pro koordinaci vozíků, 
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umožňuje EPG | SUBURBAN celkový přehled všem dopravních prostředků a je 

nezávislý na systému. Tak se zajišťuje spolehlivý souběžný provoz více zařízení včetně 

nezbytných míst pro předávání zboží – například na dopravníkové technice. Zabraňuje 

se tak nehodám. Stoupá tím efektivita při zpracování zakázek, protože se veškeré 

události ve skladu zahrnují do plánování. Vedoucí skladu tak zároveň profitují z 

celkového přehledu všech případů a mohou v případě potřeby ihned zasahovat. 

 

Digitální Warehouse Map (mapa skladu) jako základ 

Základem spolehlivého řízení dopravních prostředků pomocí EPG | SUBURBAN je 

Warehouse Map, digitální dvojník vašeho skladu. Toto zobrazení infrastruktury v poměru 

1:1 je pomocí inovativního systému měření 3D metricky přesně zaznamenáno, 

digitalizováno a vyexportováno do formátu Open Street Map. Obsaženy jsou veškeré 

informace, jako dopravní trasy, technika a omezení skladu. EPG | suburban tyto 

informace společně využívá v rámci celkového plánování. Na tomto základě je možné 

zajistit efektivní koordinaci tras a přepravu ve skladu.  

 

V budoucnu bude navíc možné EPG | SUBURBAN používat v ještě širším kontextu 

mimo prostor skladu a ke koordinaci přepravních prostředků v celém dodavatelském 

řetězci až k zákazníkovi. 

 

Stav k: pondělí úterý 10. března 2020  

Rozsah: 3 439 znaků včetně mezer 

 

Obrázek 1: EPG | SUBURBAN zajišťuje optimální plánování přepravy a perfektní 

souhru různých přepravních instrumentů ve skladě, jako například FTF. 

Obrázek 2: EPG | SUBURBAN pracuje na základě digitální mapy skladu, což je digitální 

dvojník skladu. Vedoucí skladu tak má vždy přehled o stavu zakázek a přepravě.  

 
 

EPG - Skupina Ehrhardt + Partner 

EPG je jeden vedoucích logistických odborníků a poskytovatel více než 620 pracovních míst ve 15 lokalitách 

po celém světě. Podnik byl založen v roce 1987. Základem úspěchu je systém vedení skladu EPG | LFS, 

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 (TMS) – včetně 

plánování zdrojů a zaměstnanců (WFM). Jako doplněk k LFS nabízí EPG prostřednictvím Lydia® Voice 
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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.  

 
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 

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 

 


