
Informacja prasowa 

 

- 1 - 
 

Cyfrowe materiały tekstowe do artykułu można znaleźć w dziale prasowym na 
naszej stronie internetowej pod adresem www.epg.com 

Ehrhardt + Partner Group rozpoczyna nowy projekt w Kenii 

Logistyka chłodnicza w Afryce: 

BigCold stawia na LFS.wms 
 

 

Ehrhardt + Partner Group (EPG) rozwija swoją działalność na rynku 

afrykańskim, w szczególności w Afryce Północnej, Wschodniej i 

Południowej. W ramach tej ekspansji udało się pozyskać nowego 

klienta, firmę Big Cold, która jest wiodącym przedsiębiorstwem w 

branży logistyki chłodniczej. BigCold zdecydowała wdrożyć 

niezwłocznie Warehouse Management System (WMS) LFS.wms firmy 

EPG do planowania i monitorowania dostaw oraz optymalizacji 

efektywności łańcucha dostaw. 

 

„Gospodarka afrykańska krajów wschodzących nieustannie rośnie; co 

znajduje swoje potwierdzenie w silnym tempie wzrostu gospodarczego“, 

wyjaśnia dr Makrem Kadachi, dyrektor generalny w Ehrhardt & Partner na 

region MEA & APAC „Nasze logistyczne innowacje i know-how pozwalają na 

wsparcie lokalnych przedsiębiorstw w Afryce w optymalizacji procesów 

łańcucha dostaw. Od 2006 roku firma EPG posiada przedstawicielstwo w 

Dubaju a od ponad 10 lat z powodzeniem realizuje projekty dla klientów na 

Bliskim Wschodzie oraz w Azji.” 

 

Rozwiązania EPG pozwolą wznieść jakość serwisu kenijskiego 

przedsiębiorstwa logistycznego BigCold na zupełnie nowy poziom: Klienci 

BigCold będą mogli monitorować produkty w obrębie łańcucha dostaw w 

czasie rzeczywistym – nawet temperaturę. Do zarządzania zasobami 

produktów został utworzony bezpieczny dostęp webowy. LFS.wms można w 

tym celu bez problemu zintegrować z istniejącymi systemami zarządzania 

magazynem klientów. Ponieważ oprogramowanie EPG odwzorowuje 

szczegółowo wszystkie krytyczne dane łańcucha dostaw, klienci BigCold 

zyskują wysoki poziom przejrzystości przy decyzjach planistycznych i 



Informacja prasowa 

 

- 2 - 
 

Cyfrowe materiały tekstowe do artykułu można znaleźć w dziale prasowym na 
naszej stronie internetowej pod adresem www.epg.com 

zakupowych. Możliwość podglądu zakupów i ruchów produktów aż do 

poziomu pojedynczych jednostek magazynowych umożliwia efektywniejsze 

planowanie. 

 

"System zarządzania magazynem EPG pozwoli firmie BigCold na 

zaoferowanie swoim klientom zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie 

logistyki chłodniczej w Afryce Wschodniej. WMS zapewnia pełną 

przejrzystość w obrębie łańcucha dostaw - dzięki czemu klienci mogą 

monitorować temperaturę w czasie rzeczywistym, efektywnie zarządzać 

stanami magazynowymi i śledzić produkty”, mówi Newton Matope, prezes 

firmy BigCold. "Wiodąca technologia WMS pomoże nam w zachowaniu 

stałego wysokiego poziomu jakości dostaw, zmniejszeniu strat, zapewnieniu 

bezpieczeństwa dla konsumentów oraz ochronie wartości marki.” 

 

Dalsze informacje na temat systemu LFS.wms firmy Ehrhardt + Partner 

Group można znaleźć pod adresem: 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/.  

 

Stan na:  10.07.2019  

Objętość:  2.415  znaków ze spacjami 

Zdjęcia:  1 © Ehrhardt + Partner Group 

 

Podpisy pod rysunkami 

 

 

Zdjęcie 1: Go-Live of LFS.wms w BigCold. Od lewej do prawej: 
kierownik projektu EPG Dubai, Manu Som, pracownicy BigCold Diana 
Majanga, Peter Juma, Evan Mudenya, Sandra Anyango, Hosman Wanda 
i Festus Rono. 
 

 

 

 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/lagerverwaltungssystem-lfswms/
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Ehrhardt + Partner Group 

Firma Ehrhardt + Partner Group (EPG) to jeden z wiodących ekspertów w dziedzinie logistyki 

oferujący niezależne od branży kompleksowe rozwiązanie w postaci oprogramowania LFS 

Suite. LFS pełniąc rolę systemu wspomagającego realizację łańcucha dostaw jest użytkowany 

obecnie na pięciu kontynentach i pozwala niezależnie od branży na sterowanie wszystkimi 

procesami logistycznymi. Ta działająca na rynku międzynarodowym grupa przedsiębiorstw 

powstała w roku 1987 i zatrudnia dziś w 14 lokalizacjach ponad 500 pracowników. Na całym 

świecie ponad 60 000 użytkowników korzysta z jej systemu do zarządzania łańcuchem 

dostaw. Zakres funkcji oferowanych przez oprogramowanie LFS Suite obejmuje wszystko, co 

jest potrzebne do kompleksowego sterowania procesami logistycznymi: System zarządzania 

magazynem LFS.wms do sterowania intralogistyką, komputer do kontroli przepływu 

materiałów LFS.mfc, rozwiązania do zarządzania transportem LFS.tms wspomagające 

efektywne planowanie i pokonywanie tras oraz system wysyłek międzynarodowych LFS.iss do 

obsługi logistycznej wysyłek. Bezprzewodowa transmisja danych, planowanie magazynu 

i -konsulting, usługi prywatnej chmury i hostingowe oraz kursy szkoleniowe w 

LFS.academy dopełniają kompleksową ofertę grupy. E+P to połączenie w jednym miejscu 

kompleksowego doradztwa w zakresie techniki magazynowej, rozległej fachowej wiedzy z 

zakresu logistyki magazynowej oraz niezawodnego wsparcia. W chwili obecnej na liście 

referencyjnej przedsiębiorstwa znajduje się ponad 1000 klientów z wszelkich branż. 

 

 

 

Kontakt z przedsiębiorstwem   

Dennis Kunz • Ehrhardt + Partner GmbH & Co. KG 
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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 

Maximilian Schütz • additiv pr GmbH & Co. KG 

Pressearbeit für Logistik, Stahl, Industriegüter und IT 

Herzog-Adolf-Straße 3 • 56410 Montabaur 

Tel.: (+49) 26 02-95 09 91 3 • Faks: (+49) 26 02-95 09 91 7 

E-mail: mas@additiv-pr.de • Internet: www.additiv-pr.de 

 


