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EPG na targach LogiMAT 2020 

Cyfryzacja łańcucha dostaw: Inteligentne 

rozwiązania do kompleksowego sterowania 

procesem 

 

Cyfryzacja i automatyzacja procesów logistycznych to temat przewodni 

rozwiązań oferowanych przez firmę EPG na targach LogiMAT 2020. Mające 

swoją premierę rozwiązanie LFS.suburban od prawdziwego eksperta w 

dziedzinie logistyki pozwala na centralną orkiestrację różnych transportów z 

wykorzystaniem zasobów dostępnych w magazynie, takich jak na przykład 

autonomiczne pojazdy transportowe (FTF), wózki transportowe czy technika 

transportu. Podstawą dla LFS.suburban jest mapa magazynu, będąca cyfrowym 

odwzorowaniem warunków w całym magazynie, stworzona przy użyciu 

laserowego skaner 3D. Wprowadzając LFS.wfm, rozwiązanie do cyfrowego 

zarządzania harmonogramem pracy personelu oraz LFS.cnb do 

zautomatyzowanego zarządzania zamówieniami i rozliczeniami, firma EPG 

rozszerza swój system wspomagający realizację łańcucha dostaw LFS o dwa 

kolejne istotne moduły oprogramowania. W hali 8, stoisko A70 goście będą 

mogli wziąć udział w prezentacjach na żywo oraz pokazach interesujących 

praktycznych rozwiązań w cyfrowym magazynie firmy EPG.  

 

LFS.suburban to uzupełnienie dla całego systemu LFS firmy EPG o centralne 

rozwiązanie do cyfrowego planowania i sterowania transportem: To nowe narzędzie 

umożliwia niezależną od producenta orkiestrację zadań transportowych w magazynie. 

Rozległy system planowania analizuje istniejące zamówienia oraz dostępne zasoby. I 

nie ma tu znaczenia, jakie urządzenia magazynowe są wykorzystywane: Rozwiązanie 

to potrafi koordynować i sterować pracą autonomicznych pojazdów transportowych, 

wózków transportowych oraz statyczną techniką transportu, podobnie jak system 

planowania tras, tym samym wyraźnie zmniejszając złożoność intralogistycznego 

zarządzania transportem. Pozwala to zwiększyć także efektywność realizacji 

zamówień, dzięki uwzględnieniu w planowaniu wszystkich warunków w magazynie. 
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Aby to zapewnić, LFS.suburban działa w oparciu o cyfrową mapę magazynu, będącą 

wirtualnym, cyfrowym odwzorowaniem wszystkich panujących warunków, takich jak 

trasy transportu, technika magazynowa czy pozostałe ograniczenia. Mapa tworzona 

jest przy użyciu laserowego skanera 3D, który skanuje również takie obszary 

logistyczne jak np. miejsca buforowe czy systemy regałów w magazynie.  

 

Cyfrowe zarządzanie harmonogramem pracy personelu i zamówieniami 

Efektywne planowanie zasobów to kolejny istotny element logistycznego łańcucha 

dostaw. LFS.wfm (Workforce Management System) stanowi uzupełnienie SES firmy 

EPG o dynamiczne zarządzanie harmonogramem pracy personelu. Przykładowo 

LFS.wfm potrafi zarządzać harmonogramem pracy personelu z uwzględnieniem 

spodziewanej ilości zamówień. LFS.wfm pozwala również na monitorowanie postępu 

procesu i czasu realizacji zamówień z podziałem zasobów. Dzięki zwiększonej 

przejrzystości wykorzystania zasobów oraz monitorowaniu w czasie rzeczywistym 

łatwiej jest ustalić potencjały pozwalające na optymalizację wykorzystania zasobów. 

Natomiast LFS.cnb umożliwia cyfryzację zarządzania rozliczeniami i zamówieniami 

podczas wszystkich ważnych kroków roboczych i procesowych. Spektrum możliwości 

obejmuje zarządzanie zamówieniami, monitorowanie wydajności a nawet 

zautomatyzowane rozliczenia. Firmie EPG udało się tym samym uprościć najbardziej 

złożone zadania w zakresie zarządzania logistycznego.  

 

Goście na targach LogiMAT w hali 8, stoisko A70 będą mieli okazję doświadczyć 

na żywo indywidualnych rozwiązań w zakresie inteligentnej cyfryzacji magazynu na 

naszym cyfrowym stoisku demonstracyjnym o powierzchni 170m². 

 

Stan na:  2 grudnia 2019  

Objętość:  3 428 znaki ze spacjami 

Zdjęcia:  4 

 

Podpisy pod rysunkami 

 

Zdjęcie 1: Cyfryzacja i automatyzacja procesów logistycznych: Prezentacja na 

targach LogiMAT nowych kompleksowych rozwiązań od firmy EPG do 
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kompleksowego zarządzania logistycznego stanowiących rozszerzenie możliwości 

systemu LFS wspomagającego realizację łańcucha dostaw. 

Zdjęcie 2: LFS.suburban zapewnia optymalne planowanie transportu oraz 

perfekcyjną współpracę różnych zasobów w magazynie, takich jak na przykład 

autonomiczne pojazdy transportowe. 

Zdjęcie 3: LFS.suburban działa w oparciu o cyfrową mapę magazynu, będącą 

cyfrowym odwzorowaniem magazynu. Dzięki temu kierownik magazynu ma pod stałą 

kontrolą procesy realizacji zamówień i transportu.  

 

EPG – Ehrhardt + Partner Group 

EPG to wiodący ekspert w dziedzinie logistyki zatrudniający w 14 lokalizacjach na całym świecie ponad 

600 pracowników. Przedsiębiorstwo powstało w 1987 roku. Podstawą sukcesu jest system zarządzania 

magazynem LFS.wms, z którego dziś korzysta ponad 100 000 użytkowników do zarządzania 

logistycznego. Oprogramowanie z biegiem lat stało się pełnym systemem do koordynowania 

wykonywania łańcucha dostaw umożliwiającym sieciowe sterowanie wszystkimi ręcznymi i 

zautomatyzowanymi procesami logistycznymi (WMS i WCS) – zarówno w magazynie jak podczas 

transportu – łącznie z planowaniem wykorzystania zasobów i pracowników. Jako uzupełnienie do LFS 

firma EPG oferuje efektywne i ergonomiczne rozwiązanie Lydia® do sterowania głosowego procesów w 

logistyce, przemyśle i utrzymaniu ruchu. Lydia® Voice pracuje w oparciu o sieci neuronowe i sztuczną 

inteligencję będąc tym samym liderem technologicznym. Oprócz tych podstawowych składników 

rozwiązania w zakresie prywatnej chmury, projektowania i doradztwa logistycznego oraz pełny serwis i 

wsparcie w zakresie sprzętu i infrastruktury magazynowej dopełniają kompleksową ofertę tej działającej 

na rynkach międzynarodowych grupy przedsiębiorstw. Ponadto EPG posiada własne centrum 

szkoleniowe, Logistics Solutions Center (LSC), w siedzibie głównej w Niemczech oraz w Dubaju 

zajmujące się szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz ekspertów logistycznych w 

praktyce. Ponad 1500 klientów z szeregu różnych branż zaufało kompetencjom, ponadbranżowej ofercie 

i know how EPG.  

 

Kontakt z przedsiębiorstwem 

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

Tel.: (+49) 67 42-87 27 0 • Faks: (+49) 67 42-87 27 50 

E-mail: presse@epg.com • Internet: www.epg.com 
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Tel.: (+49) 67 42-87 27 50 00 • Faks: (+49) 67 42-87 27 50 

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


