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EPG rozszerza swój pakiet oprogramowania  

EPG | SUBURBAN: centralne planowanie 

i sterowanie środkami transportu w 

magazynie 

EPG | SUBURBAN to nowe rozwiązanie od EPG (Ehrhardt + Partner Group), które 

pozwala na centralną orkiestrację różnych środków transportu – niezależnie od 

tego czy są to autonomiczne pojazdy transportowe (FTF), wózki transportowe czy 

technika transportu – odpowiednio do danego wolumenu zamówień. Dzięki temu 

narzędziu proces planowania przebiega z uwzględnieniem zamówień oraz 

infrastruktury magazynu, w tym wszystkich obszarów magazynu, ograniczeń i 

dróg transportu. Dla kierowników magazynów przekłada się to na łatwość w 

planowaniu obsługi zamówień oraz zapewnia większą przejrzystość przebiegu 

procesów w magazynie. Wszystkie zasoby są koordynowane w taki sposób, by 

uniknąć kosztownych czasów oczekiwania i przestojów. EPG | SUBURBAN 

stanowi uzupełnienie systemu EPG do realizacji łańcucha dostaw (SES) o kolejne 

rozwiązanie do całościowego zarządzania logistyką. 

 

EPG | SUBURBAN umożliwia kompleksowe sterowanie wieloma zasobami w 

magazynie. Ponieważ w wielu magazynach równoległe wykorzystanie wielu zasobów 

jest już standardem. Autonomiczne pojazdy transportowe, wózki transportowe i technika 

transportu muszą pracować w skoordynowany sposób, aby realizacja zamówień 

przebiegała sprawnie i bez opóźnień. Jeżeli przykładowo środki transportu muszą 

czekać na towary, które nie są gotowe do odbioru skutkuje to stratą czasu i zupełnie 

niepotrzebnymi kosztami. Dotychczas nie było systemu, który potrafiłby przejąć 

sterowanie nad wszystkimi środkami transportu w magazynie. EPG | SUBURBAN od 

firmy EPG to rozwiązanie, które pozwala na niezależną od producenta orkiestrację 

procesów transportu w magazynie i które potrafi w precyzyjny sposób sprostać 

stawianym wymaganiom.  
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Kompleksowy system planowania analizuje aktualne zamówienia oraz dostępne zasoby. 

I nie ma tu znaczenia, jakie urządzenia są wykorzystywane w magazynie: To 

rozwiązanie potrafi koordynować i sterować autonomicznymi pojazdami transportowymi, 

wózkami transportowymi i statyczną techniką transportu w podobny sposób jak systemy 

planowania tras. W porównaniu na przykład do systemu sterowania wózkami 

transportowymi, który odpowiada wyłącznie na koordynację pracy wózków 

transportowych, EPG | SUBURBAN zapewnia kontrolę nad wszystkimi środkami 

transportu i to niezależnie od systemu. System zapewnia niezawodną równoległą pracę 

wielu zasobów z uwzględnieniem wymaganych punktów przekazywania towarów, na 

przykład do techniki transportu. Zapobiega wypadkom. Pozwala zwiększyć również 

efektywność realizacji zamówień, dzięki uwzględnieniu w planowaniu wszystkich 

warunków w magazynie. Dzięki temu kierownicy magazynów mają pod stałą kontrolą 

wszystkie procesy i w razie potrzeby mogą natychmiast zareagować. 

 

Podstawą jest cyfrowa mapa magazynu 

Podstawę dla niezawodnego sterowania środkami transportu za pomocą EPG | 

SUBURBAN stanowi mapa magazynu, która jest cyfrowym odwzorowaniem magazynu. 

Odwzorowana 1:1 i zdigitalizowana za pomocą innowacyjnego systemu pomiarowego 

3D infrastruktura ma postać mapy w formacie Open Street Map. Mapa zawiera wszelkie 

potrzebne informacje na temat dostępnych tras transportu, techniki magazynowej czy 

też występujących ograniczeń. EPG | suburban uwzględnia te informacje w nadrzędnym 

planowaniu. Dzięki temu możliwa jest efektywna koordynacja wykorzystania tras i 

przebiegu transportu w magazynie.  

 

W przyszłości będzie również możliwe zastosowanie EPG | SUBURBAN poza 

magazynem do koordynacji środków transportu w całym łańcuchu dostaw aż do klienta. 

 

Stan na: poniedziałek, wtorek, 10 marca 2020  

Objętość: 3439 znaki ze spacjami 

 

Zdjęcie 1: EPG | SUBURBAN zapewnia optymalne planowanie transportu oraz 

perfekcyjną współpracę różnych zasobów w magazynie, takich jak na przykład 

autonomiczne pojazdy transportowe. 
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Zdjęcie 2: EPG | 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 15 lokalizacjach na całym świecie ponad 

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

magazynem EPG | LFS, z którego dziś korzysta ponad 100 000 użytkowników do zarządzania 

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

łańcucha dostaw umożliwiającym sieciowe sterowanie wszystkimi ręcznymi i zautomatyzowanymi procesami 

logistycznymi (WMS i WCS) – zarówno w magazynie, jak i podczas transportu drogowego (TMS) – łącznie z 

planowaniem wykorzystania zasobów i pracowników (WFM). 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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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 

 


