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EPG breidt software suite uit  

EPG | SUBURBAN: centrale planning en 

besturing van transportmiddelen in het 

magazijn 

Met EPG | SUBURBAN brengt EPG (Ehrhardt + Partner Group) een oplossing op 

de markt die een centrale en overkoepelende organisatie van verschillende 

transportmiddelen – zoals automatisch geleide voertuigen (AGV), stapelaars en 

transportbanden – op basis van het bestaande ordervolume mogelijk maakt. 

Vooraf wordt een betrouwbare planning gemaakt, waarbij rekening wordt 

gehouden met de orders en infrastructuur van het magazijn inclusief alle 

opslagplaatsen, beperkingen en routes. De magazijnchefs profiteren hierdoor van 

een aanzienlijk betere planning van hun ordervolume en van meer transparantie 

bij de processen in hun magazijn. Alle voorzieningen worden zodanig 

gecoördineerd dat dure wacht- en stilstandtijden van begin af aan worden 

vermeden. Met EPG | SUBURBAN breidt EPG zijn supply chain execution system 

(SES) uit met een extra oplossing voor het creëren van een netwerk dat de 

volledige logistiek omvat. 

 

EPG | SUBURBAN doorbreekt de grote complexiteit van een multi-resource scheduling 

in het magazijn. In veel magazijnen is de parallelle werking van verschillende 

voorzieningen nu al standaard. AGV, stapelaars en transportbanden moeten onderling 

worden gecoördineerd. Orders moeten toegewezen en zonder vertragingen verwerkt 

worden. Indien bij afzonderlijke voorzieningen wachttijden ontstaan, omdat de goederen 

bijvoorbeeld niet voor ophaling gereed zijn, leidt dit tot tijdverlies – en uiteindelijk tot 

onnodige kosten. Tot nu toe ontbrak een centraal systeem dat deze taak overkoepelend 

kon uitvoeren voor alle transportmiddelen in het magazijn. Met EPG | SUBURBAN heeft 

EPG een oplossing ontwikkeld die onafhankelijk van de verschillende fabrikanten de 

organisatie van alle transportopdrachten in het magazijn mogelijk maakt – en daarmee 

perfect inspeelt op de uitdagingen van vandaag.  
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De voorafgaande, overkoepelende planning wordt gemaakt aan de hand van de 

bestaande orders en op basis van de beschikbare voorzieningen. Welke 

transportmiddelen ook worden gebruikt: de oplossing coördineert en bestuurt AGV, 

stapelaars en statische transporttechniek op een vergelijkbare manier als een 

routeplanningssysteem. In vergelijking met bijvoorbeeld een fleetmanagementsysteem 

voor stapelaars, dat alleen voor een coördinatie van de stapelaars zorgt, biedt EPG | 

SUBURBAN een overzicht van alle transportmiddelen – en dit systeemonafhankelijk. Zo 

wordt de betrouwbare parallelle werking van verschillende voorzieningen gegarandeerd, 

inclusief de noodzakelijke overslagpunten van de goederen – bijvoorbeeld aan een 

transportband. En ongelukken worden voorkomen. Op die manier neemt de efficiëntie in 

de orderverwerking enorm toe, omdat al bij de planning rekening wordt gehouden met 

alle omstandigheden in het magazijn. Bovendien hebben de magazijnchefs een 

totaaloverzicht van alle processen, zodat ze indien nodig direct kunnen ingrijpen. 

 

Digitale warehouse map als basis 

De basis voor een betrouwbare besturing van de transportmiddelen met EPG | 

SUBURBAN is een warehouse map, een digitale tweeling van het magazijn. Deze 1:1-

afbeelding van de infrastructuur wordt met behulp van een innovatief 3D-meetsysteem 

metrisch correct in kaart gebracht, gedigitaliseerd en vervolgens in een OpenStreetMap-

formaat geëxporteerd. Deze bevat alle informatie zoals routes, transportmiddel en 

beperkingen. EPG | suburban integreert deze informatie in de overkoepelende planning. 

Op deze basis is een efficiënte route- en transportcoördinatie in het magazijn mogelijk.  

 

In de toekomst zal het mogelijk zijn om EPG | SUBURBAN ook buiten de vier muren van 

het magazijn te gebruiken voor een coördinatie van de transportmiddelen in de gehele 

supply chain tot bij de klant. 

 

Stand:  10 maart 2020  
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Foto 1: EPG | SUBURBAN zorgt voor een optimale transportplanning en een perfect 

samenspel tussen de verschillende voorzieningen in het magazijn, bijvoorbeeld AGV. 
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Foto 2: EPG | SUBURBAN werkt op basis van een digitale warehouse map, een virtuele 

tweeling van het magazijn. Zo heeft de magazijnchef altijd een duidelijk overzicht van de 

status van de orders en transporten.  

 
 

EPG – de Ehrhardt + Partner Group 

EPG is een leidende logistieke expert, die wereldwijd 15 vestigingen met in totaal meer dan 

620 medewerkers heeft. Het bedrijf werd in 1987 opgericht. De basis van het succes is het 

magazijnbeheersysteem EPG | LFS, 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 (TMS) – inclusief ressource- en 

personeelsplanning (WFM). 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.  

 
Bedrijfscontact  

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

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

E-mail: presse@epg.com • Internet: www.epg.com 

 

Perscontact 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: +49 67 42 87 27 50 00 • Fax: +49 67 42 87 27 50 

E-mail: rebecca.schlag@bfound.com • Internet: www.bfound.com 

 


