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Van drie dagen per maand naar drie uur 

Simon Hegele wil de factureringskosten 

met EPG | CnB aanzienlijk verlagen 

Het doel van Simon Hegele, een wereldwijd actieve logistiekspecialist met 50 

vestigingen, was vanaf het begin duidelijk: de tijd en kosten die nodig zijn om 

diensten te registreren en facturen te maken voor zijn klanten uit de meest 

uiteenlopende branches moest aanzienlijk worden verminderd – van enkele dagen 

per maand tot slechts enkele uren. Met EPG | CnB, het Contract-and-Billing-

systeem van EPG, heeft de specialist in contractlogistiek een digitale en flexibele 

oplossing gevonden die dit doel ondersteunt. 

Sinds 1 oktober 2020 is CnB productief op twee locaties van de logistieke dienstverlener 

Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH: in Karlsruhe en Duisburg. "In 

de loop van de upgrade van de huidige versie van ons magazijnbeheersysteem EPG | 

LFS naar Release 8 wilden we ook de facturering van de logistieke diensten die we aan 

onze klanten leveren optimaliseren", aldus Sven Söllner, hoofd van het Competence 

Center WMS bij Hegele. "We hebben meer transparantie nodig om de afzonderlijke 

factureringsstappen te kunnen volgen – van goederenontvangst via orderverwerking, het 

kiezen van value added services tot aan de goederenuitgifte. Tegelijkertijd stelt dit ons 

in staat om de gefactureerde diensten veel duidelijker aan onze klanten aan te tonen." 

Daarnaast is het voor de logistieke dienstverlener belangrijk om in een vroeg stadium te 

zien welke inkomsten worden gegenereerd. Daartoe kan Hegele nu met CnB 

bijvoorbeeld dagelijks pro-forma-facturen maken en de ontwikkeling over een bepaalde 

periode bekijken.  

Complexe factureringsvoorwaarden: eenvoudig te beheren met CnB 

Voor een eerste klant gebruikt Hegele CnB, om de zeer hoge eisen die gesteld worden 

aan de factureringsvoorwaarden gemakkelijker te beheersen. Hierbij gaat het om veel 

afzonderlijke details: zo worden de artikelen soms per stuk gefactureerd, soms op 



Persbericht 

 
 
 
 

 

- 2 - 
 

Digitaal tekstmateriaal voor uw artikel vindt u 
in het persgedeelte van onze website www.epg.com 

 

verpakkingbasis, zijn er artikelen waarvoor serienummers nodig zijn, maar ook pallets 

met gemengde goederen. In ieder geval zijn er verschillende prijsstellingen noodzakelijk. 

"Zelfs in zulke complexe gevallen moet CnB ons helpen om in de toekomst efficiënt en 

foutloos te handelen", vult Sven Söllner aan.  

Een groot voordeel is al duidelijk: in het kader van de kortetermijnverlaging van de BTW 

van 19 naar 16 procent profiteert Hegele van CnB, omdat het systeem met een paar 

klikken voor specifieke periodes en met betrekking tot specifieke kengetallen 

gemakkelijk kan worden aangepast. "Dit is een aanzienlijke vermindering van de 

werklast en had met onze oude oplossing alleen met zeer veel inspanningen 

gerealiseerd kunnen worden", zegt Sven Söllner.  

Momenteel is CnB gekoppeld aan het magazijnbeheersysteem LFS. In de toekomst zal 

het contract- en factureringssysteem ook worden gekoppeld aan SAP om meer eenheid 

te creëren tussen het magazijnbeheer en het commerciële ERP-systeem.  

Stand:  4 januari 2021 

Omvang: 2.759 tekens inclusief spaties 

Foto's: 2 

 

Foto 1: Vanaf het begin heeft de logistiek specialist zich ten doel gesteld om de 

inspanningen en kosten die nodig zijn voor de registratie van diensten en facturering 

voor zijn klanten aanzienlijk te verminderen. Met EPG | CnB heeft specialist in 

contractlogistiek een digitale oplossing gevonden die dit doel ondersteunt. 

Foto 2: Hegele vertrouwt op EPG | CnB voor het transparant volgen van de afzonderlijke 

factureringsstappen van goederenontvangst via orderverwerking, het kiezen van value 

added services tot aan de goederenuitgifte. 

 

 

 

 

 



Persbericht 

 
 
 
 

 

- 3 - 
 

Digitaal tekstmateriaal voor uw artikel vindt u 
in het persgedeelte van onze website www.epg.com 

 

EPG – Smarter Connected Logistics 

EPG is een internationaal toonaangevende aanbieder van een omvattend supply chain execution 

system (SES). Het bedrijf heeft wereldwijd 17 vestigingen met in totaal meer dan 700 

medewerkers. EPG biedt zijn ruim 1.500 klanten WMS-, WCS-, WFM-, TMS-, voice- en 

luchtvaartoplossingen aan voor de optimalisering van hun logistieke processen – van handmatige 

tot volledig geautomatiseerde logistieke omgevingen. De oplossingen van EPG omvatten de 

gehele supply chain: van magazijn en wegvervoer tot oplossingen voor de ground and cargo 

handling. Logistiek advies, cloud en managed services en logistieke opleidingen in de eigen 

academie maken het totaalaanbod van EPG compleet. 

 

Over Simon Hegele  

De Simon Hegele Groep is een van de meest innovatieve dienstverleners in complexe supply 

chain-processen. De slogan "Logistik weitergedacht…" (Logistiek doorgedacht...) is al meer dan 

100 jaar de motor achter de verdere ontwikkeling van de ondernemingsgroep en zijn diensten. 

Simon Hegele biedt klanten uit de gezondheidszorg, de industrie, de IT-sector en de detailhandel 

vanuit meer dan 50 locaties wereldwijd zeer gespecialiseerde diensten met value added services 

die zijn afgestemd op de respectieve klantprocessen en ondersteunt hen bij het focussen op hun 

specifieke kerncompetenties. 
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