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Zarządzaniem dokiem ze zintegrowanym portalem webowym 

EPG | dock optymalizuje ruch w 

terminalu towarowym 

 
Równomierne wykorzystanie ramp załadowczych, spłaszczenie okresów 

szczytowych oraz zapewnienie przejrzystości aktualnego stanu przyjęć i 

wydań: Inteligentne rozwiązanie do zarządzania dokiem EPG | dock od EPG 

pozwala na znacznie efektywniejsze planowanie i sterowanie frachtem. Oprócz 

możliwości przypisania samochodu ciężarowego do bramy i miejsca 

postojowego, raportowania i bezpośredniej komunikacji z kierowcą, LFS.dock 

pozwala również na bezpośrednie połączenie z systemem do zarządzania 

magazynem LFS. Dzięki temu można w precyzyjny sposób zgrać ze sobą 

wszystkie procesy logistyczne. Zapobiega to kosztownym przestojom oraz 

zatorom w terminalu towarowym i zapewnia sprawną obsługę zamówień. EPG | 

dock posiada ponadto zintegrowany portal webowy, poprzez który spedytorzy 

mogą zarezerwować online okno czasowe. Celem jest, by w przyszłości 

zautomatyzować całe zarządzanie dokiem przez EPG | dock.  

 

Opóźnienia, długie czasy oczekiwania oraz brak miejsc w terminalu towarowym mogą 

generować wysokie koszty. Aby wyeliminować słabe punkty w łańcuchu dostaw, 

zarządzanie dokiem jest nieodzownym elementem obsługi przyjęć i wydań towarów. 

W połączeniu z systemem zarządzania magazynem LFS operatorzy magazynów 

otrzymują wszystkie funkcje do efektywnego zarządzania intralogistyką i terminalem 

towarowym w jednej aplikacji. Dzięki bezpośredniej interakcji LFS i EPG | dock 

możliwa jest obsługa zamówień just in time oraz ich punktualne przygotowanie do 

transportu. Ponadto możliwe jest przykładowo przypisanie okien czasowych w 

zależności od specyfikacji towarów. I tak w przypadku dostawy towarów 

niebezpiecznych czy głęboko mrożonych, dzięki zintegrowanemu zarządzaniu 

oknami czasowymi można już z wyprzedzeniem skierować spedytora do właściwej 

bramy w odpowiedniej części magazynu. Dzięki temu możliwy jest szybki 

przeładunek wrażliwych towarów. EPG | dock w precyzyjny sposób zgrywa ze sobą 
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wszystkie procesy na rampach załadowczych i zapewnia płynną wymianę informacji 

pomiędzy uczestnikami procesu a intralogistyką. Oprócz zarządzania oknami 

czasowymi EPG | dock oferuje również funkcje kontroli przepustowości i dostępności 

bram oraz miejsc postojowych. Dla operatorów magazynów przekłada się to nie tylko 

na krótsze czasy obsługi i niższe koszty procesów, lecz także na większą 

przejrzystość i łatwość planowania przyjęć i wydań towarów.  

 

Portal webowy do cyfrowego planowania okien czasowych 

Integrując portal webowy w EPG | dock firma EPG rozszerzyła zarządzanie dokiem o 

oparte na chmurze rozwiązanie, dzięki któremu spedytorzy mogą samodzielnie 

dokonywać rezerwacji okien czasowych. Pozwala to zapewnić przedsiębiorstwom 

jeszcze większą przejrzystość w łańcuchu dostaw. Zaleta: Spedytorzy zyskują na 

większym bezpieczeństwu planowania, ponieważ mogą samodzielnie sprawdzić 

online dostępność okien czasowych i uniknąć kosztownych czasów postojów. 

Natomiast dla operatora magazynu to większa przejrzystość w zakresie faktycznie 

zarezerwowanych okien czasowych. Portal webowy komunikuje się bezpośrednio z 

EPG | dock, dzięki czemu zarezerwowane sloty są uwzględnianie przykładowo w 

planowaniu wykorzystania bram oraz w LFS. 

 

Stan na: poniedziałek, 3 lutego 2020 

Objętość: 3 235 znaki ze spacjami 

Zdjęcia: 2 

 

Zdjęcie 1: E+P PM EPG dock Bild 1 - Docks at Warehouse_trait2lumiere@iStock_PR 

Zdjęcie 2: E+P PM EPG dock Bild 2 - Laptop_Dockmanagement_daboost@iStock_PR 

  

 

Podpisy pod rysunkami:  

 

Zdjęcie 1: Opóźnienia, długie czasy oczekiwania oraz brak miejsc w terminalu 

towarowym to niezadowoleni klienci i wysokie koszty. Aby wyeliminować słabe punkty 

w łańcuchu dostaw, firma EPG opracowała moduł do zarządzania dokiem EPG | dock, 

który komunikuje się z nadrzędnym systemem do zarządzanie magazynem LFS. 
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Zdjęcie 2: EPG | dock pozwala na planowanie, sterowanie i optymalizację 

całościowego procesu zarządzania frachtem w terminalu towarowym. 

 

 

EPG – Ehrhardt + Partner Group 

EPG (Ehrhardt + Partner Group) to wiodący ekspert w dziedzinie logistyki zatrudniający w 15 

lokalizacjach na całym świecie ponad 600 pracowników. Przedsiębiorstwo powstało w 1987 roku. 

Podstawą sukcesu jest system zarządzania magazynem LFS, 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 i 

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 
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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 

 

Kontakt dla prasy 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH 

Alte Römerstraße 3 • D-56154 Boppard-Buchholz 

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 

 


