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Online beauty retailer kiest voor de Ehrhardt + Partner Group 

LFS.wms zorgt bij Flaconi voor een 

mooie seizoenomzet 

 
De seizoenomzet is voor de online beauty retailer Flaconi een logistieke 

uitdaging. Om ervoor te zorgen dat alle bestellingen op tijd bij de klant 

zijn, maakt Flaconi voor de optimalisatie van zijn logistieke processen 

gebruik van het magazijnbeheersysteem LFS.wms en de 

verzendoplossing LFS.iss (international shipping system) van de 

Ehrhardt + Partner Group (EPG). Deze omschakeling rendeerde al 

meteen tijdens de kerstperiode van 2018: het verveelvoudigde aantal 

orders en stijgende aantal bestellingen van parfum en 

schoonheidsproducten kon Flaconi probleemloos verwerken. In deze 

periode verliet elke seconde een pakket de verpakkingslijn. Bovendien 

profiteerde Flaconi van de snelle projectrealisatie door EPG: er lagen 

amper vijf maanden tussen de orderontvangst en de go-live op 31-08-

2018. 

 

De seizoenomzet, met name in de kersttijd, zorgt bij Flaconi voor een grote 

drukte in het magazijn: in de piekuren verlaten tot 4000 pakketten per uur het 

logistieke centrum in Berlijn-Marzahn – met stijgende tendens. Voor 2021 

verwacht de e-commerce retailer zelfs een veelvoud van het huidige volume. 

Om ervoor te zorgen dat de parfum, make-up en andere 

schoonheidsproducten stipt op de gewenste datum worden ontvangen, 

maakt Flaconi gebruik van het magazijnbeheersysteem LFS.wms van EPG. 

LFS.wms leidt het complete magazijn, van de inkomende goederen via de 

orderpicking en bevoorrading tot en met de uitgaande goederen. De orders 

komen successief bij LFS.wms binnen. Pas na de automatische voorraad- 

en routingcontrole vindt de automatische ordervrijgave plaats. LFS.wms 

bepaalt de prioriteit van de orders en stelt ze volgens geoptimaliseerde 

routes samen. Dan worden de medewerkers door het systeem intelligent 
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door de orderpicking geleid: ze leggen in het multi-orderpickingproces de 

benodigde artikelen in de orderpickwagen. Vervolgens worden de monsters 

toegevoegd. De orderbakken gaan aansluitend naar de verpakkingsstations, 

waar de bestellingen verzendklaar worden gemaakt. Wanneer het aantal 

verzendingen hoog is, zoals bijv. in de kerstperiode, zijn bij Flaconi soms 

meer dan 100 verpakkingsstations tegelijk actief. Voor de afwikkeling van de 

complexe en omvangrijke verzendlogistiek wordt LFS.iss ingezet. Het 

international shipping system zorgt voor de routing, het drukken van de 

verzendlabels en het afsluiten van de verzendingen voor de verschillende 

leveranciers van koeriers-, expres- en pakketdiensten. Tegelijkertijd stelt het 

systeem Flaconi in staat om op korte termijn gebruik te maken van extra 

dienstverleners of hun services en biedt het dus een betrouwbare basis voor 

de strategische groei. 

 

LFS.cloud voor meer zekerheid en flexibiliteit  

De implementering van de LFS software suite toont de eerste resultaten al. 

“Met het vorige systeem, ontwikkeld op basis van Microsoft Dynamics NAV, 

hadden wij te kampen met knelpunten bij de inkomende en uitgaande 

goederen. Slechts één medewerker kon toegang hebben tot een afleverbon. 

LFS.wms daarentegen maakt het mogelijk dat meerdere medewerkers 

toegang hebben. Ook is LFS.wms veel stabieler dan het vorige systeem. 

Bovendien is de seizoenomzet stabieler verwerkbaar en heerst er een hoge 

transparantie in het magazijn”, zegt Sven Rosemann, Head of Enterprise 

Apps & Infrastructure, die op een goede kerstperiode 2018 terugblikt. EPG 

stelt zowel LFS.wms als LFS.iss in een private cloud ter beschikking. Op 

deze manier profiteert Flaconi van een betrouwbaar, zeer goed presterend 

en schaalbaar systeem, dat met name tegen de achtergrond van de verdere 

bedrijfsgroei een toekomstgerichte oplossing is.  

 

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

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

 

https://www.epg.com/nl/logistiekesoftware/magazijnvoering-lfswms/
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Onderschriften 

 

 

Foto 1: De online beauty retailer Flaconi maakt gebruik van het 

magazijnbeheersysteem LFS.wms en de verzendoplossing LFS.iss van 

de Ehrhardt + Partner Group (EPG). 

 

 

 

 

Foto 2: Logo van Flaconi GmbH. 
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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. 
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