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LFS.cnb: Správce smluv a účtování služeb s EPG 

Contract and Billing – ucelené digitální 

řešení pro logistiku 

Rychle, efektivně a automaticky – s uceleným řešením Contract and 

Billing (LFS.cnb) získávají specialisté v logistice digitální podporu při 

generování a správě faktur a smluv. Nový softwarový balíček 

společnosti Ehrhardt + Partner-Gruppe (EPG) přitom poskytuje velmi 

výkonné nástroje pro všechny pracovní a procesní kroky. Uživatelé 

profitují z automatizovaných procesů fakturace a jak analogového tak i 

digitálního generování faktur. Dodatečně k záznamu a správě 

vykonaných logistických řešení provádí LFS.cnb sestavení 

zákaznických a dodavatelských smluv - se všemi podrobnostmi a 

specifiky individuálních požadavků. 

 

Kdykoliv mít vše pod dohledem - s novým softwarovým balíčkem Contract 

and Billing mají uživatelé k dispozici řešení na bázi cloudu pro účtovací a 

administrativní procesy v logistice. Poskytnuté služby se zaznamenávají, 

přidělují a účtují automaticky. Dodatečně ke správě katalogů se standardními 

službami umožňuje software přizpůsobení na specifické zákaznické 

požadavky. Modul přitom disponuje standardizovaným rozhraním a lze jej 

spojit také s externími systémy účetnictví a ERP. LFS.cnb se snadno 

obsluhuje a rychle poskytuje požadované informace. Centrálně spravovaný 

software umožňuje online zpracování dat z různých lokalit. Fakturace 

probíhá hladce - pomocí integrovaného archivu vzorů se kalkulují ceny a 

generují faktury za individuálně nastavitelné časové úseky. Inteligentní 

počítačové řešení přitom zohledňuje veškeré relevantní daňové předpisy a 

umožňuje volbu různých měn. Zákazníci automaticky obdrží své faktury, buď 

v tištěné podobě nebo elektronickou cestou podle standardů E-Invoicing. 

Kromě procesů fakturace vás podporuje LFS.cnb během celého procesu 

sestavování a správy smluv. Zákaznické a dodavatelské smlouvy se vytvoří 
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rychle a lze je podrobně doplňovat. Softwarový balíček navíc poskytuje 

bezpečnou archivaci všech dokumentů a informací. 

 

Více informací o LFS.cnb najdete na adrese 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/contract-and-billing-lfscnb/ 
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Popisky obrázků 

 

Obrázek 1: LFS.cnb je ucelené řešení pro digitální správu smluv a 

faktur. 

 

 

Obrázek 2: Kromě záznamu a správy vykonaných logistických řešení 

provádí LFS.cnb sestavení zákaznických a dodavatelských smluv - 

včetně všech podrobností a specifik individuálních požadavků. 



Tisková zpráva 

 

- 3 - 
 

Text v digitální podobě pro váš článek naleznete na naší internetové stránce 
www.epg.com v sekci pro tisk 

 
 

 

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

více než 60.000 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. 

 

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 

Maximilian Schütz • additiv pr GmbH & Co. KG 

Styk s médii v oblasti logistiky, oceli, průmyslového zboží a IT 

Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur 

Tel.: (+49) 26 02-95 09 91 3 • Fax: (+49) 26 02-95 09 91 7 

E-mail: mas@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de 


