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Logistieke dienstverlener breidt samenwerking met EPG uit 

Fiege zet LFS.wms in voor de 

levensmiddelenbranche 

 
Al sinds 1991 verricht de Fiege Group in zijn multi-user-vestiging in 

Rangsdorf de logistieke activiteiten voor een grote, wereldwijd actieve 

levensmiddelenfabrikant. Elke dag verlaten 3.000 tot 4.000 pallets het in 

totaal zo’n 48.000 m2 grote distributiecentrum. Tot nu toe werd voor het 

besturen van de bedrijfsinterne materiaalstroom een eigen 

magazijnbeheersysteem van het concern ingezet. Sinds kort vertrouwt 

Fiege op het magazijnbeheersysteem LFS.wms van de Ehrhardt + 

Partner Group (EPG). Door deze omschakeling kunnen onder andere 

flexibelere orderpickstrategieën worden gerealiseerd en kunnen 

diverse opslagunits efficiënter worden benut. Bovendien hebben het 

gebruik van LFS.wms en een nieuw consolidatieconcept ertoe 

bijgedragen dat de opslagcapaciteiten met 30 procent konden worden 

verhoogd. 

 

De Fiege Group behoort tot de grootste logistieke dienstverleners in Europa. 

Als specialist in contractlogistiek biedt het bedrijf zijn klanten alle services uit 

één hand aan, van de productie- en bevoorradingslogistiek via de 

intralogistiek tot en met de goederendistributie. Voor een groot 

levensmiddelenconcern verricht Fiege in Rangsdorf de opslag, orderpicking, 

klantspecifieke samenstelling en het transport van goederen zoals warme 

dranken, chocolade, granen en andere producten. Voor de besturing van de 

logistieke processen maakte Fiege sinds 1994 gebruik van een 

magazijnbeheersysteem van de levensmiddelenfabrikant zelf. Om 

strategische redenen werd dit nu vervangen door het 

magazijnbeheersysteem LFS.wms van EPG. “Wij hebben onze klant 

LFS.wms voorgesteld, omdat wij met deze oplossing zowel in Rangsdorf als 

in andere vestigingen goede ervaringen hebben. Dankzij de nauwe 
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samenwerking met vertegenwoordigers van de klant en van EPG kon het 

project succesvol en stipt worden gerealiseerd”, zegt Susanne Pauli, hoofd 

van de vestiging in Rangsdorf.  

 

Andere LFS-modules in de praktijk 

Een reden waarom Fiege voor LFS.wms koos, was de grote flexibiliteit van 

het systeem. In tegenstelling tot het vorige systeem kan deze oplossing 

zowel het handmatige als het automatische magazijn met in totaal ca. 950 

artikelen efficiënt besturen en beheren. Een ander voordeel: met LFS.wms 

kan Fiege verschillende orderpickstrategieën in de praktijk omzetten, 

bijvoorbeeld de dynamische orderpicking in het automatische magazijn. 

Bovendien maakt het magazijnbeheersysteem een orderverzamelproces met 

geoptimaliseerde routes mogelijk. En LFS.wms zorgt ook voor meer 

transparantie, dankzij een totale tracking tot bij de consument. “Met 

LFS.wms zijn wij klaar voor de toekomst en nieuwe logistieke uitdagingen. 

Zo zouden wij indien nodig bijvoorbeeld zonder veel moeite een 

fleetmanagementsysteem voor onze heftrucks kunnen integreren”, zegt 

Susanne Pauli. In Rangsdorf gebruikt Fiege voor zijn klanten uit de 

levensmiddelenbranche nog twee andere LFS-modules: een module die het 

mogelijk maakt het laden van de afzonderlijke laadmiddelen voor de 

verzending zeer exact te plannen en te optimaliseren met inachtneming van 

de maximaal toelaatbare gewichten en volumes, en een speciale 

rekenmodule die een optimale benutting van de beschikbare vrachtruimte 

garandeert. 

 

Meer informatie over de software LFS.wms van de Ehrhardt + Partner Group 

vindt u onder: https://www.epg.com/nl/logistiekesoftware/magazijnvoering-

lfswms/.  
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Onderschriften 

 

 

Foto 1: De Fiege-vestiging in Rangsdorf 

 

Ehrhardt + Partner Group 

De Ehrhardt + Partner Group (EPG) is een wereldwijd leidende logistieke expert, die met de 

LFS software suite een brancheonafhankelijke totaaloplossing biedt. Als supply chain 

execution system wordt LFS tegenwoordig succesvol ingezet op vijf continenten, waarbij het 

systeem een besturing van alle logistieke processen over de domeinen heen mogelijk maakt. 

De internationaal actieve ondernemingsgroep werd in 1987 opgericht en heeft momenteel 14 

vestigingen met in totaal meer dan 550 medewerkers. Wereldwijd doen meer dan 100.000 

bedrijven voor hun supply chain management een beroep op dit systeem. De functionele 

omvang van de LFS software suite omvat alles wat voor een complete logistieke besturing 

noodzakelijk is: het magazijnbeheersysteem LFS.wms voor het besturen van de intralogistiek, 

de material flow controller LFS.mfc voor het regelen van de materiaalstromen, 

het transportmanagementsysteem LFS.tms voor een efficiënt plannen en afwikkelen van de 

ritten en het international shipping system LFS.iss voor het afhandelen van de 

verzendlogistiek. Oplossingen voor draadloze gegevensuitwisseling, magazijnplanning 

en -consulting, private cloud en hosting services en warehouse seminars in de 

LFS.academy maken het aanbod aan totaaloplossingen van de ondernemingsgroep 

compleet. In combinatie met gefundeerd magazijntechnisch advies, een enorme knowhow in 

de warehouse logistiek en een betrouwbare support biedt E+P alles uit één hand. Momenteel 

staan meer dan 1.000 klanten uit alle branches op onze referentielijst. 

 

 



Persbericht 

 

- 4 - 
 

Digitaal tekstmateriaal voor uw artikel vindt u in het persgedeelte van onze website 
www.epg.com 

Bedrijfscontact 

Dennis Kunz • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: +49 67 42 87 27 5000 • +49 67 42 87 27 50 

E-mail: info@bfound.com • Internet: www.bfound.com 

 

Perscontact 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: +49 67 42 87 27 5000 • +49 67 42 87 27 50 

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


