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EPG op LogiMAT 2020 

Digitalisering van de supply chain: 

intelligente oplossingen voor een 

omvattende procesbesturing 

 

De digitalisering en automatisering van logistieke processen is het onderwerp 

van EPG op LogiMAT 2020. Met LFS.suburban presenteren de logistieke 

experts voor het eerst een oplossing die het mogelijk maakt om verschillende 

transporten centraal en overkoepelend te organiseren met de beschikbare 

voorzieningen in het magazijn, zoals automatisch geleide voertuigen (AGV), 

stapelaars en transporttechniek. De basis voor LFS.suburban is een warehouse 

map, een digitale tweeling van het magazijn, die met een 3D-laserscanner wordt 

gemaakt en alle omstandigheden van het magazijn in kaart brengt. Met 

LFS.wfm, de oplossing voor digitale personeelsplanning, en LFS.cnb voor 

geautomatiseerd contract- en factuurmanagement, breidt EPG zijn supply chain 

execution system LFS uit met twee nieuwe, belangrijke softwaremodules. In hal 

8, stand A70 kunnen professionele bezoekers terecht voor live demonstraties 

en boeiende best practices in het Digital Warehouse Theatre van EPG.  

 

Met LFS.suburban breidt EPG zijn totaalsysteem LFS uit met een overkoepelende en 

centrale oplossing voor digitale transportplanning en -controle. Met de nieuwe tool 

kunnen de transportopdrachten in het magazijn onafhankelijk van de verschillende 

fabrikanten worden georganiseerd. De voorafgaande, overkoepelende planning wordt 

uitgevoerd aan de hand van de bestaande orders en op basis van de beschikbare 

voorzieningen. Welke magazijntechniek ook wordt gebruikt: deze oplossing 

coördineert en bestuurt AGV’s, stapelaars en statische transporttechniek op een 

vergelijkbare manier als een routeplanningssysteem en maakt het intralogistieke 

transportmanagement zo veel minder complex. Tegelijkertijd neemt de efficiëntie in 

de orderverwerking toe, omdat al bij de planning rekening wordt gehouden met alle 

omstandigheden in het magazijn. Om dit te waarborgen, werkt LFS.suburban op 

basis van een digitale warehouse map, een virtuele tweeling van het magazijn, 



 
Persbericht 
 
 

 

- 2 - 
 

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

waarin alle informatie zoals routes, magazijntechniek en beperkingen vooraf digitaal 

worden vastgelegd. Deze digitale kopie wordt aangemaakt met behulp van een 3D-

laserscanner, die ook logistieke onderdelen zoals bufferlocaties of stellingsystemen in 

het magazijn registreert.  

 

Digitaal workforce- en contractmanagement 

Een efficiënte planning van de resources is een belangrijk onderdeel binnen de 

logistieke supply chain. Met LFS.wfm (Workforce Management System) breidt EPG 

zijn SES uit met een dynamische personeelsplanning. LFS.wfm houdt bij de 

personeelsplanning bijvoorbeeld rekening met de te verwachten bestelhoeveelheden. 

Ook een proces- en tijdgerelateerde monitoring van de ordervoortgang, inclusief de 

verdeling van de resources, is met LFS.wfm mogelijk. Dankzij de real-time monitoring 

en de verhoogde transparantie over de benutting van de capaciteit wordt het 

eenvoudig om optimalisatiemogelijkheden met betrekking tot de resources te 

identificeren. Met LFS.cnb wordt het factuur- en contractmanagement voor alle 

relevante werk- en processtappen gedigitaliseerd. Het dienstenpakket strekt zich uit 

van contractmanagement en prestatieregistratie tot automatische facturering. Op die 

manier vereenvoudigt EPG een van de meest complexe taken binnen het logistieke 

management.  

 

Op LogiMAT in hal 8, stand A70 kunnen professionele bezoekers in het 170 m² 

grote Digital Warehouse Theatre live individuele oplossingen voor hun behoefte aan 

intelligente magazijndigitalisering ontdekken. 
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Onderschriften 

 

Foto 1: Digitalisering en automatisering van logistieke processen: EPG presenteert 

op LogiMAT nieuwe oplossingen voor een omvattend logistiek management – en 

daarmee een uitbreiding van het supply chain execution system LFS. 
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Foto 2: LFS.suburban zorgt voor een optimale transportplanning en een perfect 

samenspel tussen de verschillende voorzieningen in het magazijn, bijvoorbeeld AGV. 

Foto 3: LFS.suburban werkt op basis van een digitale warehouse map, een virtuele 

tweeling van het magazijn. Zo heeft de magazijnchef altijd een duidelijk overzicht van 

de status van de orders en transporten.  

 

EPG – de Ehrhardt + Partner Group 

EPG is een leidende logistieke expert, die wereldwijd 14 vestigingen met in totaal meer dan 600 

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

magazijnbeheersysteem LFS.wms, 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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