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Geautomatiseerd en digitaal met webportaal voor klanten 

EPG | CnB zorgt voor overzicht in de 

wirwar van contracten en facturen 

EPG | CnB (Contract and Billing) is de totaaloplossing voor het digitale 

contract- en factuurmanagement voor alle logistieke diensten. Van 

contractopstelling en continue prestatieregistratie tot indeling bij het juiste 

contract en automatische facturering: de tool biedt krachtige modules voor 

alle werk- en processtappen. De belangrijkste voordelen: EPG | CnB zorgt 

ervoor dat alle prestaties die binnen de afgesloten contracten worden 

geleverd, snel en volledig worden gefactureerd tegen de juiste prijs. Ook 

diensten die buiten het oorspronkelijke contract geleverd zijn, worden door 

EPG | CnB gedocumenteerd en correct gefactureerd. Vervolgens kunnen de 

facturen tijdsefficiënt door de klant worden gecontroleerd op het webportaal. 

Aanvullende facturen of creditnota’s behoren hiermee tot het verleden. Het 

controleproces wordt aanzienlijk verkort en de facturen worden sneller 

betaald. 

 

Logistieke dienstverleners in alle branches – zowel magazijnlogistiek, 

transportmanagement als lucht- of spoorvervoer – leveren hun klanten dagelijks 

een breed scala aan diensten. Deze samenwerking verloopt op basis van 

contracten waarin de concreet overeengekomen diensten inclusief de 

factuurvoorwaarden zijn vastgelegd – een nagenoeg ondoorzichtig jungle van 

informatie en individuele afspraken. Een fout is snel gemaakt. Bovendien worden 

diensten die buiten de contractuele afspraken worden geleverd, vaak helemaal niet 

gedocumenteerd – en achteraf dus ook niet in rekening gebracht. Dit maakt 

omslachtige correctiefacturen noodzakelijk en heeft voor de logistieke 

dienstverlener niet zelden hoge financiële verliezen tot gevolg. 
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Slim contractmanagement: digitale contractopstelling 

EPG | CnB digitaliseert en organiseert het beheer van contracten, inclusief de 

overeengekomen voorwaarden en dienstenoverzichten. Hiertoe behoort ook het 

opstellen van individuele klant- en leverancierscontracten op het gewenste niveau 

van gedetailleerdheid. EPG | CnB beschikt over een geïntegreerde 

contractsjabloonbeheerder, waarmee gebruikers eenvoudig hun eigen individuele 

sjablonen voor contracten kunnen aanmaken. Ook extra diensten kunnen 

gedocumenteerd en als bijlage bij het hoofdcontract opgeslagen worden. De 

software voegt op basis van de afspraken met de klant automatisch de betreffende 

informatie op de juiste plaats aan het document toe. EPG | CnB ondersteunt ook 

versiebeheer inclusief het bijhouden van wijzigingen, en neemt het interne 

goedkeuringsproces in acht. Dit betekent dat een bepaalde groep van ontvangers 

het contract vooraf ter controle krijgt toegestuurd via een e-maillink, voordat dit 

naar de klant wordt verzonden. Zo wordt het risico op fouten van begin af aan tot 

een minimum beperkt. 

Prestatieregistratie en geautomatiseerde facturering voor de gehele supply 

chain 

EPG | CnB registreert alle diensten die op diverse gebieden binnen de supply chain 

worden geleverd. Hiertoe behoren zowel magazijnactiviteiten, zoals 

goederenontvangst, overslag en orderpicking, als diensten in het weg-, spoor-, 

zee- en luchtvervoer, zoals het lossen van containers of tolkosten. Deze worden 

naar de software doorgestuurd of gewoon direct ter plaatse geregistreerd via de 

mobiele applicatie. De geleverde dienst wordt vervolgens door EPG | CnB 

volautomatisch herkend en onder de juiste contractvoorwaarden geclassificeerd. 

Dit gebeurt op basis van een reeks commerciële regels met o.a. 

prijsindexclausules voor automatische prijsaanpassingen en een 

valutamanagement. Daarna wordt digitaal en automatisch de factuur opgesteld. 

EPG | CnB ondersteunt hierbij ook geautomatiseerde factuurrondes. De 

aangemaakte facturen kunnen worden afgedrukt of automatisch per e-mail naar 

de klant worden verzonden. De klant kan de factuur vervolgens eenvoudig 

controleren in het webportaal. Hierdoor zal het aantal klachten en vragen van 
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klanten aanzienlijk dalen en kunnen de bedrijven meer transparantie creëren in het 

hele proces. Met behulp van EPG | CnB verminderen klanten de complexiteit 

binnen hun ERP-systeem, omdat geen complexe en dure procesaanpassingen 

meer nodig zijn. 

Stand:  13 mei 2020 

Omvang: 4.143 tekens inclusief spaties 

Foto’s: 2 

 

Onderschriften 

 

Foto 1: EPG | CnB is de totaaloplossing voor het digitale contract- en 

factuurmanagement. 

Foto 2: Behalve voor de registratie en het beheer van geleverde logistieke 

prestaties zorgt EPG | CnB ook voor de uitwerking van contracten met klanten en 

leveranciers – gedetailleerd en aangepast aan de individuele behoeften. 

 

 
EPG – de Ehrhardt + Partner Group 

EPG is een leidende logistieke expert, die wereldwijd 17 vestigingen met in totaal meer dan 600 

medewerkers heeft. Het bedrijf werd in 1987 opgericht. De basis van het succes is het 

magazijnbeheersysteem EPG | LFS, dat door meer dan 100.000 bedrijven wordt ingezet voor hun 

logistiek management. De software heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een omvattende 

supply chain execution suite en maakt een gekoppelde besturing van alle handmatige en 

geautomatiseerde logistieke processen mogelijk (WMS en WCS) – zowel in het magazijn als op de 

weg – inclusief ressource- en personeelsplanning. Aanvullend bij LFS biedt EPG met Lydia® Voice 

een efficiënte en ergonomische oplossing voor spraakgestuurde processen in de logistiek, industrie 

en service. Lydia® Voice werkt op basis van neurale netwerken en AI-componenten en is hierbij 

technologisch toonaangevend. Naast deze hoofdproducten biedt het assortiment aan 

totaaloplossingen van de internationaal actieve ondernemingsgroep ook private cloud solutions, 

logistieke planning, logistiek advies en alle mogelijke services en support op het gebied van 

magazijnhardware en -infrastructuur. Verder heeft EPG zowel in de hoofdvestiging in Duitsland als 

in de vestiging in Dubai eigen opleidingscentra, de Logistics Solutions Centers (LSC), voor de 

opleiding en bijscholing van medewerkers en logistici in de praktijk. Meer dan 1.500 klanten uit alle 

branches vertrouwen op de deskundigheid, het omvattende aanbod en de knowhow van EPG. 
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Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 
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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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E-mail: rebecca.schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 

 
 

 

 

 


