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magazijnbeheersysteem EPG | LFS met succes geïntroduceerd 

FAUN Umwelttechnik verhoogt de 

efficiëntie van de magazijn- en 

productieprocessen  

FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG is een van de toonaangevende fabrikanten 

van vuilniswagens en veegmachines in Europa. Het middelgrote bedrijf heeft elf 

fabrieken waar ongeveer 2.000 medewerkers de meest uiteenlopende speciale 

voertuigen produceren. Op de hoofdvestiging van de onderneming in Osterholz-

Scharmbeck vindt de productie plaats op in totaal 15 assemblagelijnen, die 

worden voorzien van onderdelen uit een binnen- en een buitenmagazijn. Om de 

logistieke processen tussen productie en magazijn te optimaliseren, besloot 

FAUN een professioneel magazijnbeheersysteem met EPG | LFS te 

implementeren. Sinds oktober 2020 is LFS in gebruik en heeft al na korte tijd 

gezorgd voor een toename van de orderpick-capaciteit bij de Kardex-torens.  

 

Van enorme staalplaten tot tanks en pompen en de kleinste schroefjes – FAUN 

Umwelttechnik heeft een breed scala aan afzonderlijke onderdelen nodig voor de 

productie van afvalinzamelcontainers. Ze worden op de site van Osterholz-Scharmbeck 

opgeslagen op een totale oppervlakte van 6.500 vierkante meter, zodat ze er op het 

juiste moment zijn wanneer ze nodig zijn voor de assemblagelijnen. In 2019 besloot het 

bedrijf een professioneel magazijnbeheersysteem te implementeren om de artikelen 

beter te kunnen organiseren. De nieuwe oplossing was in de eerste plaats bedoeld om 

meer transparantie te bieden met betrekking tot voorraden en magazijnprocessen - als 

basis om deze vervolgens te optimaliseren.  

 

Online onderzoek en online training 

Het bedrijf heeft met behulp van een online tool van het Fraunhofer Institut onderzoek 

gedaan naar geschikte magazijnbeheersystemen. Tijdens de daaropvolgende 

gesprekken met systeemaanbieders werd al snel duidelijk dat EPG, met meer dan 30 
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jaar ervaring, het best tegemoet kwam aan de wens van de klant om een professioneel 

gepositioneerde aanbieder te zijn. FAUN waardeert vooral de modulaire opbouw van het 

LFS-magazijnbeheersysteem, dat veel ruimte voor toekomstige uitbreidingen belooft. 

Een andere doorslaggevende factor was de innovatieve training van EPG | ACADEMY, 

die gebruikers leert hoe ze het systeem correct kunnen gebruiken. "We waren erg blij 

met de snelle en professionele organisatie van de online training in het kader van de 

COVID-19-pandemie", aldus Ronny Lößner, die bij FAUN Umwelttechnik 

verantwoordelijk was voor de implementatie. "Dus ondanks de omstandigheden liep ons 

project geen vertraging op en konden we zoals gepland starten met LFS."  

 

Simon Reininghaus, projectmanager bij EPG, prijst de constructieve samenwerking 

tijdens de implementatie: "Het projectteam heeft uitstekende proceskennis en was dus 

in staat om de processen tijdens de customizing snel in de LFS te integreren." Als gevolg 

daarvan stelde FAUN al twee weken na de implementatie van het systeem positieve 

effecten vast op het gebied van medewerkersprestaties: op dat moment was de 

orderpick-effectiviteit al hoger dan voor de introductie.  

 

Meer efficiëntie dankzij nieuwe orderpick-strategie 

Een groot aandeel van de gestegen efficiëntie was te danken aan de omschakeling van 

orderverzameling naar multi-orderpicking. FAUN-medewerkers kunnen dus meerdere 

afzonderlijke orders parallel verwerken. Dit bespaart afstanden en verhoogt de 

orderpick-prestaties aanzienlijk. "Orderverzameling bij de vier torens was vroeger onze 

bottleneck", legt Katharina Beck, Hoofd Logistiek bij FAUN, uit. "De medewerkers 

konden orders slechts een voor een verwerken en moesten voor elke afzonderlijke order 

van toren naar toren gaan. Met LFS is het nu mogelijk om dankzij intelligente aansturing 

meerdere afzonderlijke orders te combineren. Op deze manier verzamelen de 

medewerkers meer orders in dezelfde tijd." Om dit potentieel optimaal te benutten, heeft 

FAUN twee nieuwe Kardex-torens geïnstalleerd waarin de plateaus automatisch door 

telegramuitwisseling kunnen worden aangestuurd en handmatige invoer op het paneel 

niet meer nodig is.  
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Andere projecten al gepland 

Beck verwacht dat de prestaties verder zullen toenemen naarmate FAUN alle 

mogelijkheden van het magazijnbeheersysteem benut. Zo zullen er binnenkort nieuwe 

dashboards worden toegevoegd om het evalueren van kengetallen te vergemakkelijken. 

Hierdoor kunnen medewerkers sneller de zwakke punten in de processen en extra 

optimalisatiepotentieel herkennen. Op het gebied van het voorraadbeheer is de 

transparantie aanzienlijk toegenomen: de opslaglocatie van de afzonderlijke 

componenten kan nu exact worden bepaald. Bovendien zijn de kortetermijnbestellingen 

van de assemblagelijnen onmiddellijk zichtbaar in het systeem door de real-time-

boekingen. Voor de toekomst zou FAUN deze transparantie graag in andere gebieden 

willen realiseren. Zo is er bijvoorbeeld al een extra module aangeschaft om niet alleen 

de magazijnprocessen, maar ook de goederenstroom tussen de machinegroepen in 

kaart te brengen. Het transportcontrolesysteem moet al volgend jaar worden ingevoerd. 

 

Stand:   7 januari 2021 

Omvang:  4.609 tekens incl. spaties 

Foto’s: 3 

 

Onderschriften:  

 

Foto 1: Op de locatie Osterholz-Scharmbeck beschikt FAUN over in totaal 6.500 

vierkante meter magazijnoppervlak voor alle afzonderlijke onderdelen voor de productie 

van de afvalinzamelcontainers die nu met LFS worden beheerd. 

Foto 2: In het jaar In 2019 besloot het bedrijf een professioneel magazijnbeheersysteem 

te implementeren om de artikelen beter te kunnen organiseren. De nieuwe oplossing 

was in de eerste plaats bedoeld om meer transparantie te bieden met betrekking tot 

voorraden en magazijnprocessen. 

Foto 3: Met de introductie van het LFS-magazijnbeheersysteem kon FAUN in zeer korte 

tijd de orderpick-prestaties bij de bestaande Kardex-torens verhogen. 
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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 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 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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