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Kontraktowy usługodawca logistyczny rozszerza partnerstwo z EPG 

Fiege stawia w branży spożywczej na 

LFS.wms 

 
Od 1991 roku grupa Fiege w magazynie typu multiuser w miejscowości 

Rangsdorf prowadzi obsługę logistyczną dużego, globalnego 

producenta artykułów spożywczych. Każdego dnia 3000 do 4000 palet 

opuszcza ogromne centrum dystrybucyjne o powierzchni 48000 m2. 

Dotychczas do sterowania wewnętrznym przepływem towarów 

stosowano własny system zarządzania magazynem koncernu. Od 

niedawna grupa Fiege korzysta z systemu zarządzania magazynem 

LFS.wms firmy Ehrhardt + Partner Group (EPG). Dzięki zmianie 

systemu możliwa jest między innymi bardziej elastyczna realizacja 

strategii komisjonowania oraz lepsze wykorzystanie zasobów 

magazynu. Ponadto zastosowanie systemu LFS.wms oraz nowa 

koncepcja konsolidacji przyczyniła się do zwiększenia wydajności o 30 

procent. 

 

Grupa Fiege należy do wiodących usługodawców logistycznych w Europie. 

Od logistyki produkcyjnej i zakupowej poprzez intralogistykę na dystrybucji 

towarów kończąc firma Fiege jako kontraktowy usługodawca logistyczny 

oferuje swoim klientom kompleksową obsługę przez jednego dostawcę 

usług. Firma w Fiege w lokalizacji Rangsdorf na zlecenie dużego koncernu 

spożywczego zajmuje się magazynowaniem, komisjonowaniem, 

konfekcjonowaniem i transportem wyrobów takich jak gorące napoje, 

czekolada, produkty zbożowe oraz wiele innych. Do sterowania procesami 

logistycznymi firma Fiege stosowała począwszy od roku 1994 system 

zarządzania magazynem obsługiwanego przez nią producenta wyrobów 

spożywczych, który aktualnie ze względów strategicznych został zastąpiony 

systemem zarządzania magazynem LFS.wms firmy EPG. 

„Zaproponowaliśmy naszym klientom system LFS.wms, ponieważ mamy już 
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dobre doświadczenia z tym rozwiązaniem zarówno w Rangsdorf jak również 

w pozostałych lokalizacjach. „Ścisła współpraca z przedstawicielami klienta 

oraz firmy EPG pozwoliła na pomyślna i terminową realizację projektu”, 

podkreśla Susanne Pauli, kierowniczka filii w Rangsdorf.  

 

Kolejne moduły LFS w użyciu 

Powodem, dla którego firma Fiege zdecydowała się na system LFS.wms jest 

jego duża elastyczność. Dzięki niej w przeciwieństwie do wcześniejszego 

rozwiązania można w efektywny sposób sterować i zarządzać magazynem 

zarówno w jego obszarze ręcznym jak i automatycznym obejmującym 

łącznie ok. 950 artykułów. Kolejna zaleta: Dzięki systemowi LFS.wms firma 

Fiege może wdrażać w praktyce różne strategie komisjonowania, 

przykładowo komisjonowanie dynamiczne w magazynie automatycznym. 

Ponadto system zarządzania magazynem pozwala na optymalizację ścieżki 

procesu pickowania. Oprócz tego system LFS.wms zapewnia ciągłość 

prowadzenia artykułu aż do klienta końcowego zapewniając tym samym 

większą przejrzystość. „Dzięki LFS.wms jesteśmy bardzo dobrze 

przygotowania na przyszłość i nadchodzące wymagania logistyczne. I tak na 

przykład w razie potrzeby możemy zintegrować bez większych nakładów 

system sterowania wózkami wysokiego podnoszenia”, podkreśla Susanne 

Pauli. W Rangsdorf firma Fiege wykorzystuje na potrzeby swoich klientów z 

branży artykułów spożywczych dwa kolejne moduły LFS: Obliczenie 

potrzebnych środków ładunkowych do wysyłki pozwala na dokładnie 

zaplanowanie i optymalizację załadunku poszczególnych środków 

ładunkowych z uwzględnieniem maksymalnych ciężarów i objętości podczas 

obliczania zajętości przestrzeni ładunkowej w celu możliwiej jak najlepszego 

wykorzystania dostępnej przestrzeni ładunkowej. 

 

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

Group można znaleźć pod adresem: 

https://www.epg.com/pl/oprogramowanielogistyczne/wymogi-stawiane-

systemom-lfswms/.  

https://www.epg.com/pl/oprogramowanielogistyczne/wymogi-stawiane-systemom-lfswms/
https://www.epg.com/pl/oprogramowanielogistyczne/wymogi-stawiane-systemom-lfswms/
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Stan na:  wtorek, poniedziałek, 2 września 2019  

Objętość:  3 288 znaki ze spacjami 

Zdjęcia:  1 © Fiege 

 

Podpisy pod rysunkami 

 

 

Zdjęcie 1: Magazyn firmy Fiege w Rangsdorf 

 

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 550 pracowników. Na całym 

świecie ponad 100 000 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 



Informacja prasowa 

 

- 4 - 
 

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

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 • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • 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 

 

Kontakt dla prasy 

Rebecca Schlag • BFOUND GmbH  

Alte Römerstr. 3 • 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 


