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Ehrhardt + Partner Group met nieuw project in Kenia 

Koellogistiek in Afrika: BigCold 

kiest voor LFS.wms 
 

 

De Ehrhardt + Partner Group (EPG) forceert zijn activiteiten op de 

Afrikaanse markt, met name in Noord-, Oost- en Zuid-Afrika. In het 

kader hiervan kon BigCold, Kenia’s grootste bedrijf voor koellogistiek, 

als nieuwe klant worden aangetrokken. BigCold maakt voortaan 

gebruik van het Warehouse Management Systems (WMS) LFS.wms van 

EPG om zijn leveringen te plannen en te bewaken en de efficiëntie van 

de leveringsketen te optimaliseren. 

 

“De economische prestatie in de jonge Afrikaanse industrielanden blijft 

stijgen. Dat blijkt ook uit de sterke groeicijfers”, verklaart Dr. Makrem 

Kadachi, General Manager bij Ehrhardt & Partner voor de regio MEA & 

APAC. “Met logistieke innovaties en knowhow bieden wij de nodige expertise 

om lokale bedrijven in Afrika te ondersteunen bij de optimalisatie van hun 

processen in de supply chain. Sinds 2006 is EPG met een filiaal in Dubai 

vertegenwoordigd en intussen realiseert de groep al meer dan 10 jaar 

succesvol klantprojecten in het Midden-Oosten en Azië.” 

 

In het klantproject met BigCold tilt EPG de servicekwaliteit van het 

Keniaanse koelhuis- en logistieke bedrijf naar een nieuw niveau: klanten van 

BigCold kunnen de producten binnen de leveringsketen nu in realtime 

monitoren – zelfs de temperatuur. Voor het voorraadbeheer van de 

producten werd een veilige webtoegang gecreëerd. LFS.wms kan hierbij 

naadloos in de bestaande magazijnbeheersystemen van de klanten worden 

geïntegreerd. Omdat de software van EPG alle kritische gegevens van de 

leveringsketen uitgebreid weergeeft, profiteren BigCold-klanten van een 

hoge transparantie bij hun plannings- en aankoopbeslissingen. Ze kunnen 
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verkopen en productbewegingen tot op het niveau van de afzonderlijke 

voorraadeenheden bekijken en dus efficiënter plannen. 

 

“Dankzij het magazijnbeheersysteem van EPG zal BigCold zijn klanten de 

meest geavanceerde oplossingen voor koellogistiek in Oost-Afrika kunnen 

aanbieden. Het WMS biedt volledige transparantie voor de gehele 

leveringsketen. Onze klanten kunnen de temperatuur in realtime monitoren, 

de magazijnvoorraad efficiënt beheren, producten volgen en opvragen”, zegt 

Newton Matope, President van BigCold. “Deze wereldwijd leidende WMS-

technologie zal ons helpen altijd kwaliteitsproducten te leveren, verkwisting 

tegen te gaan, de veiligheid voor de consumenten te garanderen en de 

merkwaarde te beschermen.” 

 

Meer informatie over de software LFS.wms van de Ehrhardt + Partner Group 

vindt u onder: https://www.epg.com/nl/logistiekesoftware/magazijnvoering-

lfswms/.  
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Onderschriften 

 

 

Foto 1: Go-Live van LFS.wms bij BigCold. Van links naar rechts: EPG-

projectmanager Dubai, Manu Som, en BigCold medewerkers Diana 

Majanga, Peter Juma, Evan Mudenya, Sandra Anyango, Hosman Wanda 

en Festus Rono. 

 

 

 

 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/
https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/
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Ehrhardt + Partner Group 

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

LFS software suite een brancheonafhankelijke totaaloplossing biedt. Als supply chain 

execution system wordt LFS tegenwoordig succesvol ingezet op vijf continenten, waarbij het 

systeem een besturing van alle logistieke processen over de domeinen heen mogelijk maakt. 

De internationaal actieve ondernemingsgroep werd in 1987 opgericht en heeft momenteel 14 

vestigingen met in totaal meer dan 500 medewerkers. Wereldwijd doen meer dan 60.000 

bedrijven voor hun supply chain management een beroep op dit systeem. De functionele 

omvang van de LFS software suite omvat alles wat voor een complete logistieke besturing 

noodzakelijk is: het magazijnbeheersysteem LFS.wms voor het besturen van de intralogistiek, 

de material flow controller LFS.mfc voor het regelen van de materiaalstromen, 

het transportmanagementsysteem LFS.tms voor een efficiënt plannen en afwikkelen van de 

ritten en het international shipping system LFS.iss voor het afhandelen van de 

verzendlogistiek. Oplossingen voor draadloze gegevensuitwisseling, magazijnplanning 

en -consulting, private cloud en hosting services en warehouse seminars in de 

LFS.academy maken het aanbod aan totaaloplossingen van de ondernemingsgroep 

compleet. In combinatie met gefundeerd magazijntechnisch advies, een enorme knowhow in 

de warehouse logistiek en een betrouwbare support biedt E+P alles uit één hand. Momenteel 

staan meer dan 1.000 klanten uit alle branches op onze referentielijst. 

 

 

 

Bedrijfscontact   

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 

 

Perscontact 

Maximilian Schütz • additiv pr GmbH & Co. KG 

Pr-werk voor logistiek, staal, industrieproducten en IT 

Herzog-Adolf-Straße 3 • D-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 

 


