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Flexibel groeien met LFS.wms 

Meer dan alleen postdiensten: Post 

Luxembourg breidt contractlogistiek uit 

De eigen corebusiness verder uitbouwen om perfect gepositioneerd te zijn 

voor de toekomst: Post Luxembourg is als openbare instelling de grootste 

aanbieder van post- en telecommunicatiediensten in het land. Door de 

uitbreiding van zijn logistieke activiteiten met een afdeling contractlogistiek 

creëert het bedrijf ruimte voor verdere groei. De nieuwe logistieke 

installatie bevindt zich in een voormalig vrachtcentrum – de 

materiaalstroom wordt geregeld door het magazijnbeheersysteem LFS.wms 

van de Ehrhardt + Partner Group (EPG). In de toekomst zal ook LFS.iss, het 

international shipping system van EPG, worden ingezet voor een efficiënte 

afhandeling van de volledige verzendlogistiek.  

In tijden van digitale communicatie gaan postdienstverleners op zoek naar 

mogelijkheden om zich op lange termijn op de markt te handhaven. Zo creëert 

bijvoorbeeld Post Luxembourg met contractlogistiek een nieuwe pijler in zijn 

dienstenaanbod. “De strategie om onze logistieke activiteiten voortdurend verder 

te ontwikkelen, is de basis voor verdere groei. Het project was erg spannend 

voor ons, omdat wij op onbekend terrein – zonder bestaande klanten of bekende 

eisen – een WMS moesten implementeren en een compleet magazijn moesten 

opzetten”, zegt Achim Taylor, Logistics Director bij Post Luxembourg. “Met EPG 

hebben wij een strategische partner gevonden die ons helpt met advies vanuit 

zijn knowhow en jarenlange projectervaring in de logistiek.” Het 

magazijnbeheersysteem moet vooral aan deze twee eigenschappen voldoen: 

flexibiliteit en variabiliteit. 

Locatie met potentieel 

De locatie Luxemburg-Findel heeft een zeer goede verbinding met de weg- en 

luchtvaartinfrastructuur en is een strategisch belangrijke vestigingsplaats in het 

land. Behalve de contractlogistiek met LFS wordt in het momenteel 6.000 m² 
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grote magazijncentrum – een uitbreiding is al gepland – ook de gehele 

pakketverzending van Azië naar Europa met zelfontwikkelde software 

georganiseerd. Het pakketvolume is binnen een jaar gestegen tot meer dan 

50.000 pakketten per dag. De software neemt het volledige beheer van de 

inkomende goederen en uitgaande orders over. Klanten zijn voornamelijk 

Chinese bedrijven die op de Europese markt willen doorbreken. Een 

bijzonderheid is hierbij dat de artikelen al in China worden geconsolideerd en als 

big packs in Luxemburg aankomen.  

“Van begin af aan heeft Post Luxembourg zeer zelfstandig en flexibel met 

LFS.wms gewerkt”, zegt Markus Linkenbach, Head of Customer Projects en 

projectleider bij EPG. “Nieuwe klanten werden door het team op eigen 

verantwoordelijkheid geïntegreerd en ondersteuning is bijna niet nodig.” 

Tegenwoordig worden met LFS.wms in totaal negen klanten beheerd met deels 

zeer uiteenlopende producten en dagelijks wisselende bestelhoeveelheden. De 

vereiste flexibiliteit van het magazijnbeheersysteem is dan ook zeer hoog. 

De standalone verzendoplossing LFS.iss voor meer efficiëntie 

Om de verzending te optimaliseren en sneller te kunnen handelen, heeft Post 

Luxembourg besloten om ook LFS.iss, de verzendsoftware van EPG, te 

implementeren. Het geïntegreerde verzendsysteem plant de verzending al kort 

na de orderontvangst en kent vervolgens de routingcode aan de expediteur toe. 

LFS.iss genereert ook een pakketdienstspecifiek bewijs van afgifte. Zo profiteert 

de postgroep in de toekomst van het gebruik van één enkel systeem voor al zijn 

logistieke taken. Het bedrijf is van plan om LFS.iss ook in de private cloud van 

EPX (Ehrhardt + Partner Xtended) te gaan gebruiken. De toekomst op het gebied 

van contractlogistiek is dus gewaarborgd.  
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Foto 1: Door de uitbreiding van zijn logistieke activiteiten met een afdeling 

contractlogistiek creëert Post Luxembourg ruimte voor verdere groei en speelt 

het postbedrijf in op de actuele markttrends. 

 

Foto 2: Dankzij de expertise van EPG is Post Luxembourg erin geslaagd om 

naast zijn traditionele postdiensten een tweede pijler in zijn aanbod te 

ontwikkelen. 

 

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 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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Bedrijfscontact 

Dennis Kunz • EPG – Ehrhardt + Partner Group  

Alte Römerstr. 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: +49 67 42 87 27 0 • +49 67 42 87 27 50 

E-mail: info@epg.com • Internet: www.epg.com 
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Tel.: +49 67 42 87 27 5000 • +49 67 42 87 27 50 

E-mail: Rebecca.Schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 


