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Smluvní odborník na logistiku rozšiřuje partnerství s EPG 

Fiege se v oblasti potravinářství 

spoléhá na LFS.wms 

 
Již od roku 1991 vykonává skupina Fiege na multiuživatelském 

pracovišti v Rangsdorfu logistické činnosti významné, globální 

potravinářské společnosti. Denně opouští 3.000 až 4.000 palet 

distribuční centrum o velikosti přibližně 48.000 m2. Doposud byl pro 

řízení vnitropodnikového materiálového toku požíván vlastní 

koncernový systém správy skladu. Před nedávnem přešla společnost 

Fiege na systém vedení skladu LFS.wms od skupiny Ehrhardt + Partner 

(EPG). Díky změněn systému je nyní například možné provádět 

pružnější strategie vyskladňování a lépe pokrývat jednotlivé skladovací 

jednotky. Navíc přispělo zavedení LFS.wms a nová koncepce 

konsolidace k tomu, aby se zvýšily procesní kapacity o 30 procent. 

 

Skupina Fiege patří mezi vedoucí poskytovatele logistických služeb v 

Evropě. Od výrobní a pořizovací logistiky přes intralogistiku až po distribuci 

zboží tento smluvní poskytovatel logistických služeb nabízí svým 

zákazníkům veškerý servis z jednoho zdroje. Pro jeden velký potravinářský 

koncern poskytuje Fiege v Rangsdorf skladování, vyskladování, sestavování 

a transport výrobků jako jsou teplé nápoje, čokoláda, cereálie a další 

produkty. Za účelem řízení logistických procesů používala společnost Fiege 

od roku 1994 systém správy skladu tohoto potravinářského výrobce, který 

byl v současné době ze strategických důvodů nahrazen systémem vedení 

skladu LFS.wms od společnosti EPG. „Navrhli jsme našemu zákazníkovi 

LFS.wms, protože máme s tímto řešením dobré zkušenosti jak v Rangsdorfu 

tak také na dalších pracovištích. Společně se zástupci zákazníka a EPG 

jsme úzce spolupracovali na úspěšné a včasné realizaci projektu“, potvrzuje 

Susanne Pauli, vedoucí pobočky v Rangsdorfu.  
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Využití dalších modulů LFS 

Jedním z důvodů, proč se Fiege rozhodla pro LFS.wms, byla velká pružnost 

systému. Lze s ním na rozdíl od předchozího řešení efektivně řídit a 

spravovat ručně ale i automaticky sklad o rozsahu cca 950 artiklů. Další 

výhoda: Pomocí LFS.wms může Fiege v praxi provádět různé strategie 

vyskladování, jako například dynamické vyskladování v automatickém 

skladu. Systém vedení skladu navíc umožňuje proces vyzvedávání artiklu s 

optimalizovanými vzdálenostmi. Další výhodou LFS.wms je, že poskytuje 

díky dokonalé správy artiklů koncovým zákazníkům větší transparentnost. 

„Díky LFS.wms jsme velmi dobře vybaveni pro budoucnost a budoucí 

logistické výzvy. Můžeme tak například bez náročných procesů snadno 

integrovat systém navádění vysokozdvižných vozíků“, doplňuje Susanne 

Pauli. V Rangsdorfu využívá Fiege pro svého zákazníka z potravinářského 

odvětví další dva LFS moduly: Přípravná kalkulace prostředků pro nakládání 

umožňuje přesné plánování a optimalizaci jednotlivých nakládacích 

prostředků při zohlednění maximálně povolených hmotností a objemů, 

zatímco výpočet dopravního prostoru zajišťuje nejlepší možné využití 

dopravního prostoru, který je k dispozici. 

 

Další informace o softwaru LFS.wms od Ehrhardt + Partner-Gruppe najdete 

na: https://www.epg.com/cs/logisticky-software/system-vedeni-skladu-

lfswms/.  

 

Stav k:  úterý pondělí 2. září 2019  

Rozsah:  3 288 znaků včetně mezer 

Snímky:  1 © Fiege 
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Popisky obrázků 

 

 

Obrázek 1: Fiege-Standort Rangsdorf 

 

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 550 zaměstnanců. Na celém světě využívá systém pro vlastní Supply Chain Management 

více než 100.000 uživatelů. Paleta služeb softwaru LFS Software Suite zahrnuje vše, co je pro 

kompletní logistické řízení nezbytné: Systém správy skladu LFS.wms na řízení 

intralogistiky, počítač toku materiálu LFS.mfc, řešení 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 • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 5000 • (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: info@bfound.com • Internet: www.bfound.com 

 

Kontakt pro novináře 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • 56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 5000 • (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: Rebecca.Schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 


