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Vaarwel papieren lijsten 

Meer bestandsveiligheid – meer klanten: 

Spedition Stähler groeit met EPG | LFS 

Met de bouw van het nieuw, 5.000 m² groot magazijn op de Limburgse locatie heeft 

Spedition Stähler, het grootste en meest traditionele in de regio Limburg-Weilburg, 

ook voor de introductie van een warehouse management systeem gekozen. De keuze 

viel op het warehouse management systeem van EPG | LFS der EPG (Ehrhardt + 

Partner Gruppe). Dit stelt de logistieke dienstverlener in staat om een aanzienlijk 

betere voorraadnauwkeurigheid en meer transparantie te bereiken. Het bedrijf 

gebruikt LFS voor het procesbeheer van zijn inkomende en uitgaande goederen, 

waardoor er een einde komt aan het gebruik van papieren lijsten. Met de 

modernisering van het magazijnmanagementsysteem kon Stähler ook zijn 

klantenbestand in zeer korte tijd aanzienlijk uitbreiden. 

"De beslissing ten gunste van LFS is in de eerste plaats genomen vanwege de innovatieve 

kracht van EPG. We wilden een oplossing die ons ondersteunt om op de lange termijn te 

groeien. In vergelijking met andere systemen op de markt is LFS in dit opzicht en voor onze 

eisen het meest kosteneffectief", zegt Egon Bürger, directeur van Spedition Stähler. "Het 

nieuwe magazijn is het hart van het bedrijf. Daarom is het belangrijk om te vertrouwen op 

de modernste en meest innovatieve technologieën om onze klanten toekomstgerichte 

diensten aan te bieden." 

LFS zorgt voor een dynamische segmentering van de ruimte in het nieuwe 12 meter hoge 

magazijn. Op 5.000 m² magazijnuimte bevinden zich 5.000 stellingvakken voor pallets. Doel 

is een zo snel mogelijke overslag van de goederen. "Voor de introductie van LFS wisten 

maximaal twee mensen in het magazijn waar zich welk artikel bevindt. Er was geen 

locatiemarkering en het duurde veel te lang voordat artikelen werden gevonden. Daarnaast 

waren er uitdagingen in de toewijzing van batches", vervolgt Egon Bürger. Nu worden de 

binnenkomende pallets verwerkt, gelabeld en toegewezen aan een unieke opslaglocatie 

met behulp van een mobiel werkpleksysteem – eveneens van EPG. Elke medewerker heeft 
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in principe op elk moment een overzicht van de huidige magazijnvoorraad en van de 

inkomende orders en bestellingen. Daarnaast profiteert Stähler van de geïntegreerde LFS-

module voor de afrekening van logistieke diensten en daarmee van een extra optimalisatie 

van de facturatie aan zijn klanten. 

Klantenbestand groeit 

De investering heeft zich al terugbetaald: sinds de introductie van LFS heeft Stähler zijn 

klantenbestand al aanzienlijk uitgebreid. En verdere groei zal in de toekomst onze 

topprioriteit blijven. "Spedition Stähler is het perfecte voorbeeld van het feit dat onze 

softwareoplossingen zo flexibel zijn dat ze aan elke eis voldoen. Of het nu gaat om een 

middelgroot bedrijf of een groot concern", aldus Dennis Schönherr, projectmanager en 

Logistics Consultant bij EPG. "Want – en dat is vaak het belangrijkste – onze systemen 

groeien gewoon met u mee en kunnen op elk moment worden aangepast. LFS is in de 

standaardversie al zo compleet, dat veel functies zonder extra programmeren beschikbaar 

zijn." Zo heeft Spedition Stähler zijn nieuwe opdrachtgevers eenvoudigweg zelfstandig 

geactiveerd en kon het bedrijf in zeer korte tijd productief werken. 
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Onderschriften 

Afbeelding 1: Met de bouw van een eigen magazijn in Limburg heeft Spedition Stähler ook 

besloten om EPG | LFS warehouse management systeem te introduceren. 

Afbeelding 2: Inkomende pallets worden door middel van een mobiel werkstationsysteem 

van EPG verzonden, gelabeld en toegewezen aan een baklocatie. 

Afbeelding 3: Het nieuwe magazijn is gebouwd voor een snelle doorlooptijd en biedt 5.000 

schapruimtes voor pallets op 5.000 vierkante meter. EPG | LFS zorgt hier voor een 

dynamische ruimtesegmentatie. 
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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 17 vestigingen met in totaal 700 medewerkers. EPG biedt 

zijn ruim 1.500 klanten WMS-, WCS-, WFM-, TMS-, voice- en luchtvaart-oplossingen 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 'ground and cargo handling'. Logistiek advies, cloud en managed 

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