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Als het op snelheid aankomt 

MISUMI beheert 20 miljoen speciale 

componenten met LFS.wms 

Same day delivery en partijen van 1 stuk: MISUMI, de leidende aanbieder van 

mechanische componenten voor de machinebouw en montageautomatisering, 

heeft de snelle ontwikkeling in de toeleveringsbranche op tijd zien aankomen 

– en zich optimaal op de toekomst voorbereid. In het eigen logistieke centrum 

in de buurt van de luchthaven van Frankfurt beheert het bedrijf met het 

Warehouse Management System LFS.wms van de Ehrhardt + Partner Group 

(EPG) meer dan 140.000 onderdelen in zijn magazijn en tot 20 miljoen 

componenten in zijn webshop. Het magazijnbeheersysteem voldoet aan alle 

eisen van de zeer dynamische activiteiten van MISUMI: flexibiliteit, 

transparantie en ruimte voor verdere groei. Voor een constant overzicht van 

alle magazijngegevens maakt het bedrijf bovendien gebruik van 

LFS.timesquare, de intelligente centrale van EPG. Zo profiteert MISUMI van 

een duurzame en rendabele oplossing voor de gehele logistiek op de snel 

veranderende Europese markt. 

 

Centraal in het aanbod van MISUMI staat het concept van de one-stop shop. Via 

een online platform biedt het bedrijf constructeurs de mogelijkheid componenten 

direct online te configureren, de constructies als CAD-modellen te downloaden – en 

de onderdelen direct te bestellen. Hierbij worden naast de eigen producten, die 

vanuit Japan worden geleverd, ook producten van andere fabrikanten aangeboden. 

Deze gevarieerdheid wordt in LFS.wms afgebeeld. Voor verzending op dezelfde dag 

heeft MISUMI meer dan 140.000 standaard componenten in voorraad. Individuele 

make-to-order (MTO) onderdelen zijn wereldwijd verkrijgbaar in partijen vanaf 1 stuk 

en binnen vier dagen verzendklaar. LFS.wms beheert de MTO-afdeling volgens het 

klassieke principe van de cross-docking: de goederen worden volgens de wensen 

van de klanten geproduceerd in de centrale in Azië. Met LFS.wms is MISUMI altijd 

op de hoogte van de orderstatus – de efficiëntie is aanzienlijk gestegen en het 

foutenpercentage is dankzij de traceerbaarheid continu gedaald. 



 
Persbericht 
 
 

 

- 2 - 
 

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

Twee hallen, één LFS.wms 

Het logistieke centrum bestaat uit twee hallen: een stellingsysteem en een 

automatisch magazijn voor kleine onderdelen, dat momenteel nog in aanbouw is. 

Zodra het automatische magazijn klaar is, zal dit vooral de klassieke fast movers 

verwerken, die vanuit het stellingsysteem naar hier zullen worden verhuisd. “Met 

LFS.wms hebben wij een systeem gevonden dat onze zeer tijdkritische en 

individuele bedrijfsactiviteiten duurzaam ondersteunt”, zegt Jörg Gonnermann, 

General Manager Logistics Service Platform van MISUMI. “Wij weten altijd precies 

wat er in het magazijn gebeurt. Een dubbele controle van de orders is niet meer 

nodig. Dat bespaart enorm veel tijd en zo kunnen wij aan de hoge eisen van de 

markt voldoen.” Het automatische magazijn zal in maart 2020 operationeel zijn. 

Sinds kort gebruikt MISUMI naast LFS.wms ook de intelligente centrale 

LFS.timesquare van EPG, om altijd een overzicht te hebben van alle 

magazijngegevens uit het verleden, heden en de toekomst – en dit in één centraal 

systeem. Andere optimalisatiemaatregelen zijn al in voorbereiding, bijvoorbeeld de 

introductie van de pick-by-voice-oplossing Lydia® Voice.  
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1. In het eigen logistieke centrum in de buurt van de luchthaven van Frankfurt 

beheert MISUMI met het Warehouse Management System LFS.wms van EPG 

20 miljoen speciale componenten voor de machinebouw. 

2. Met LFS.wms en de intelligente centrale LFS.timesquare heeft MISUMI altijd 

een overzicht van alle magazijngegevens – en dit in één centraal systeem. 

 

Over de Ehrhardt + Partner Group (EPG) 

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 
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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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