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Bandenexpert kiest voor EPG 

reifen.com optimaliseert zijn 

magazijnprocessen en maakt gebruik van 

het EPX-cloudaanbod van EPG  

reifen.com GmbH verwerkt dagelijks tot 60.000 banden en velgen. Met het 

magazijnbeheersysteem EPG | LFS van EPG (Ehrhardt Partner Group) 

optimaliseert reifen.com al meer dan zeven jaar zijn logistieke processen in het 

magazijn. Een perfect functionerende logistiek is immers een essentiële 

voorwaarde voor het succes van het bedrijf. Naast een online shop heeft de 

multichannelspecialist reifen.com ook 37 filialen in Duitsland en internationaal 

zo’n 8.000 montagepartners voor extra services. reifen.com gebruikt het 

magazijnbeheersysteem EPG | LFS om processen te automatiseren, de 

verzending te versnellen, het aantal retouren te minimaliseren en de kosten te 

verlagen. Momenteel is reifen.com voor de hosting van zijn 

magazijnbeheersysteem overgestapt op het EPX-cloudaanbod van EPG. 

 

Met orderlijsten de verzending versnellen 

reifen.com maakt gebruik van een dynamische batchvormingsfunctie in EPG | LFS om 

orders van hetzelfde type te bundelen, zodat een snelle verwerking mogelijk is. Hierbij 

worden verschillende klantenorders bijvoorbeeld op basis van de verzendwijze 

gesorteerd en in het magazijn van uitgaande goederen tot één pickroute samengevoegd. 

Dit bespaart enorm veel tijd, omdat op deze manier bij het orderpicken complete 

laadmiddelen, in plaats van afzonderlijke artikelen uitgenomen en voor verpakking 

klaargezet kunnen worden, waardoor een groot aantal orders tegelijk kan worden 

verwerkt. De orders kunnen zonder onderbrekingen worden afgewikkeld. De 

medewerkers van reifen.com kunnen de batchlijsten zeer flexibel samenstellen, bijv. op 

basis van verzendwijze, productgroep of land van bestemming. Dit versnelt het 

verzendingsproces aanzienlijk. 
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Kosten voor KEP-bedrijven verlagen  

Door een geoptimaliseerde vaststelling van de verzendwijze voor KEP-bedrijven 

verlaagt reifen.com de verzendingskosten. Samen met EPG werd de bestaande 

vaststelling van de verzendwijze verbeterd, waarbij in LFS nu automatisch telkens het 

voordeligste KEP-bedrijf wordt vastgesteld.  

 

Door eenvoudige controles het aantal retouren tot een minimum beperken  

reifen.com maakt in LFS gebruik van een eenvoudige EAN-controle voor klantspecifieke 

snelverpakkingen. Hierbij wordt door de werknemer in de verzendafdeling een extra 

EAN-label gescand, om bijv. te controleren of de goederen en hoeveelheid juist zijn. Dit 

beperkt de kans op fouten en brengt het aantal retouren tot een minimum terug. 

 

Onderdelen stipt aan montagepunten leveren  

De levering aan eindklanten vereist de orderpicking van onderdelen zoals banden, 

velgen en ventielen, die stipt aan de montagepunten moeten worden geleverd. EPG | 

LFS zorgt ervoor dat de medewerkers berekende routes volgen en dat de verzending 

wordt geoptimaliseerd. “Wij hebben met EPG een zeer sterke softwarepartner voor het 

beheren van onze magazijnresources, orderpicking en efficiënte verzending. EPG helpt 

ons om onze processen verder te optimaliseren, zodat wij voor onze klanten nog beter 

kunnen worden,” zegt Jens Müller, logistiek manager bij reifen.com, samenvattend over 

de zeven jaar samenwerking met EPG. 

 

EPX-cloudaanbod ‘Infrastructure as a Service’ 

reifen.com is voor de hosting van zijn magazijnbeheersysteem overgestapt op het EPX-

cloudaanbod ‘Infrastructure as a Service’.  

 EPG neemt de iSeries/AS-400-hosting over en binnen het kader van de 

overeengekomen managed services ook alle IT-diensten voor de EPG-producten. EPG 

zorgt hierbij voor de werking, ondersteuning en actieve monitoring van de systemen en 

zelfs voor een back-up van de gegevens. De migratie van de gegevens naar de EPX-

cloud kon tijdens een weekend in minder dan 24 uur worden uitgevoerd. “Dankzij de 

cloudoplossing kunnen wij de IT-structuren nu flexibel schalen om hoge prestaties en 
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een permanente beschikbaarheid te garanderen”, zegt Hans Lechner, IT-manager, over 

de doelstelling van het project. 

_______________ 

Stand: 03 februari 2021 

Omvang: 4.119 tekens inclusief spaties 

Foto’s: 2 (bron reifen.com) 

 

 

Foto 1: De multichannelspecialist reifen.com heeft naast een online shop ook 37 filialen 

in Duitsland en internationaal zo’n 8.000 montagepartners voor extra services.  

 

Foto 2: reifen.com is voor de hosting van zijn magazijnbeheersysteem EPG | LFS 

overgestapt op het EPX-cloudaanbod van EPG.  
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EPG – Smarter Connected Logistics 

EPG is een internationaal toonaangevende aanbieder van een omvattend supply chain 

execution system (SES). Het bedrijf heeft wereldwijd 19 vestigingen met in totaal 700 

medewerkers. EPG biedt zijn ruim 1.500 klanten WMS-, WCS-, WFM-, TMS-, voice- en 

luchtvaartoplossingen aan voor de optimalisering van hun logistieke processen – van 

handmatige tot volledig geautomatiseerde logistieke omgevingen. De oplossingen van 

EPG omvatten de gehele supply chain: van magazijn en wegvervoer tot oplossingen 

voor de grond- en vrachtafhandeling. Logistiek advies, cloud en managed services en 

logistieke opleidingen in de eigen academie maken het totaalaanbod van EPG compleet. 

 

Over reifen.com 

Het bedrijf reifen.com GmbH is dé multichannelspecialist van Duitsland met een breed 

assortiment aan banden en wielen. Naast de online shop heeft reifen.com in Duitsland 

37 filialen en in totaal 3.750 montagepartners voor extra services. Ook in Frankrijk, 

Oostenrijk, Italië, Zwitserland en Denemarken heeft reifen.com GmbH een shop en meer 

dan 4.160 vaste montagepartners. Het productassortiment bestaat uit banden voor 

personenauto’s, motorfietsen, offroad-, transportvoertuigen en fietsen. 
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