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Dockmanagement met geïntegreerd webportaal 

EPG | dock optimaliseert het verkeer 

aan de vrachtterminal  

 
Een gelijkmatig verdeelde belasting van de laadperrons, een beperking van de 

piektijden en een transparant overzicht van de actuele inkomende en uitgaande 

vrachten: met het intelligente dockmanagement EPG | dock creëert EPG een 

oplossing waarmee het vrachtbeheer veel efficiënter kan worden gepland en 

gecontroleerd. Met LFS.dock is het mogelijk om vrachtwagens aan de 

verschillende poorten en parkeerplaatsen toe te wijzen, rapporten op te stellen 

en direct met de chauffeurs te communiceren. Bovendien is het systeem 

rechtstreeks verbonden met het Warehouse Management System LFS. Op deze 

manier kunnen alle logistieke processen precies op elkaar worden afgestemd. 

Dure stilstandtijden en files aan de vrachtterminal worden preventief vermeden 

en bestellingen worden vlot afgehandeld. EPG | dock beschikt ook over een 

geïntegreerd webportaal, waar vervoerders zelf online tijdslots kunnen boeken. 

Het doel is om in de toekomst de volledige planning van het dockmanagement 

met EPG | dock te automatiseren.  

 

Vertragingen, lange wachttijden en onvoldoende capaciteit aan de vrachtterminals 

kunnen hoge kosten tot gevolg hebben. Om zwakke punten in de supply chain te 

voorkomen, is daarom een dockmanagement voor het inkomende en uitgaande 

verkeer absoluut noodzakelijk. In combinatie met het magazijnbeheersysteem LFS 

beschikken magazijnbeheerders in één enkele toepassing over alle functies voor een 

efficiënt beheer van de intralogistiek en vrachtterminals. Dankzij de directe interactie 

tussen LFS en EPG | dock kunnen orders just in time verwerkt en stipt voor het 

transport gereedgezet worden. Daarnaast is het ook mogelijk om de tijdslots te 

ordenen volgens de specificaties van de goederen. Wanneer bijvoorbeeld gevaarlijke 

goederen of diepvriesproducten worden aangeleverd, kan de vervoerder via het 

geïntegreerde tijdslotbeheer al van tevoren naar de juiste poort van de betreffende 

magazijnruimte worden geleid. Zo is vervolgens een snelle opslag van de kwetsbare 
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artikelen gewaarborgd. EPG | dock stemt alle processen aan de laadperrons 

nauwkeurig op elkaar af en zorgt voor een vlotte uitwisseling van informatie tussen 

de betrokken actoren en de intralogistiek. Naast het tijdslotbeheer biedt EPG | dock 

ook een controlesysteem voor de capaciteit aan beschikbare poorten en 

parkeerplaatsen. Magazijnbeheerders profiteren niet alleen van korte doorlooptijden 

en lagere proceskosten, maar ook van meer transparantie en een betere planning 

van het inkomende en uitgaande verkeer.  

 

Webportaal voor de digitale tijdslotplanning 

Met de integratie van een webportaal in EPG | dock vult EPG het dockmanagement 

aan met een cloudgebaseerde oplossing die vervoerders de mogelijkheid biedt 

zelfstandig een tijdslot te boeken. Het bedrijf speelt hiermee in op de vraag naar nog 

meer transparantie in de supply chain. Het voordeel is dat de vervoerders kunnen 

profiteren van een grotere planningszekerheid, omdat ze de beschikbaarheid van 

tijdslots zelf online kunnen controleren en zo dure stilstandtijden van tevoren kunnen 

vermijden. En de magazijnbeheerder krijgt op zijn beurt in één oogopslag meer 

transparantie over de daadwerkelijk geboekte tijdslots. Het webportaal communiceert 

direct met EPG | dock, zodat de geboekte slots bijvoorbeeld ook in de poortplanning 

en in de samenwerking met LFS worden opgenomen. 
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Onderschriften:  

 

Foto 1: Vertragingen, lange wachttijden en onvoldoende capaciteit aan de 

vrachtterminals leiden tot ontevreden klanten en hebben hoge kosten tot gevolg. Om 

zwakke punten in de supply chain te voorkomen, heeft EPG met EPG | dock een 
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module voor het dockmanagement ontwikkeld die rechtstreeks met het 

bovengeschikte Warehouse Management System LFS communiceert. 

 

 

 

Foto 2: Met EPG | dock kan het gehele vrachtmanagement voor de magazijnterminal 

nauwkeurig gepland, gecontroleerd en geoptimaliseerd worden. 

 

 

EPG – de Ehrhardt + Partner Group 

EPG (de Ehrhardt + Partner Group) is een leidende logistieke expert, die wereldwijd 15 vestigingen met 

in totaal meer dan 600 medewerkers heeft. Het bedrijf werd in 1987 opgericht. De basis van het succes 

is het magazijnbeheersysteem 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 -
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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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