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Aanbieder van totaaloplossingen en AGV-fabrikant werken samen

Ehrhardt + Partner Group (EPG) en
Rocla Oy starten samenwerking
De Ehrhardt + Partner Group (EPG) en Rocla Oy gaan een strategische
samenwerking aan. Rocla is een Finse fabrikant van elektrische
magazijnvoertuigen, stapelaars met contragewicht en automatisch
geleide voertuigsystemen (AGV). EPG biedt met de LFS software suite
een brancheonafhankelijke totaaloplossing voor de besturing van alle
logistieke processen. In het kader van het nieuwe partnership gaan de
beide bedrijven nu op lange termijn samenwerken. Samen bieden EPG
en Rocla een krachtige totaaloplossing voor het geautomatiseerde
goederentransport in het magazijn.

Rocla ontwikkelt en produceert al sinds 1983 automatisch geleide voertuigen
(AGV) voor de logistiek. Momenteel heeft het bedrijf uit Järvenpää (Finland)
wereldwijd al meer dan 7.000 AGV’s afgeleverd. Sinds 2008 behoort het
merk tot Mitsubishi Logisnext Co., Ltd, met hoofdvestiging in Kyoto, Japan.
De afgelopen jaren zag Rocla een toegenomen vraag naar een
softwareoplossing voor het logistieke management met een interface voor de
besturing van de voertuigen en een verbinding met het bijbehorende
fleetmanagement. Op zoek naar een geschikte WMS-partner koos Rocla
voor de logistieke experts van EPG. Beide bedrijven hebben al succesvol
samengewerkt bij de automatisering van een nieuw magazijn voor
halffabricaten van Seeberger GmbH. Daar zorgt LFS.wms voor de besturing
van de gehele materiaalstroom, waarbij de software ook het samenspel van
de verschillende automatische systemen coördineert. Hiertoe behoren onder
andere vier automatisch geleide voertuigsystemen van Rocla, die via een
brug in totaal 75 productiemachines van goederen voorzien.
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Samen de marktactiviteiten uitbreiden
Met de ondertekening van de intentieverklaring door Jörg Fröhlich, vennoot
van EPG, en Jussi Ali-Löytty, COO van Rocla, zijn beide bedrijven het eens
geworden over een langdurige samenwerking. “Wij zijn bijzonder tevreden
met dit partnership met het ervaren en innovatieve bedrijf Rocla”, zegt Jörg
Fröhlich. “Samen bieden wij onze klanten in Europa en de VS een krachtig
pakket met de uiterst efficiënte AGV-oplossingen van Rocla en onze
leidende logistieke software suite LFS.” Jussi Ali-Löytty, Chief Operating
Officer van Rocla AGV, zei bij de ondertekening van de intentieverklaring:
“Met EPG hebben wij voortaan een van de wereldwijd leidende logistieke
experts als partner. De combinatie van onze systemen biedt logistici over de
hele wereld een echte meerwaarde.”

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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Foto 1: De Ehrhardt + Partner Group (EPG) en Rocla, een Finse
fabrikant van automatisch geleide voertuigen, gaan een strategische
samenwerking aan. De foto toont Jörg Fröhlich (vennoot van de
Ehrhardt + Partner Group, links) en Jussi Ali-Löytty (Chief Operating
Officer van Rocla AGV) bij de ondertekening van de intentieverklaring.
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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,
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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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