
Informacja prasowa 

 

- 1 - 
 

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

LFS.cnb: Zarządzanie zamówieniami i rozliczenia z EPG 

Contract and Billing – cyfrowe 

kompleksowe rozwiązanie dla 

logistyków 

Szybko, efektywnie i automatycznie - kompleksowe rozwiązanie 

Contract and Billing (LFS.cnb) stanowi cyfrowe wsparcie dla 

logistyków w tworzeniu i zarządzaniu fakturami i zamówieniami. Nowy 

pakiet oprogramowania firmy Ehrhardt + Partner Group (EPG) zawiera 

wydajne narzędzia do obsługi wszystkich kroków roboczych i 

procesów. Użytkownicy zyskują na zautomatyzowanym obiegu faktur 

oraz zarówno analogowym jaki i cyfrowym sporządzaniu faktur. 

Dodatkowo oprócz rejestrowania i zarządzania procesami 

logistycznymi LFS.cnb wspomaga obsługę zamówień klientów i 

dostawców - w szczegółowy i dopasowany do indywidualnych potrzeb 

sposób. 

 

W każdej chwili wszystko pod kontrolą - nowy pakiet oprogramowania 

Contract and Billing to rozwiązanie oparte na chmurze do obsługi wszystkich 

procesów rachunkowych i zarządzania w logistyce. Wykonywane zadania są 

rejestrowane, przypisywane i rozliczane w zautomatyzowany sposób. 

Dodatkowo do standardowego katalogu funkcji oprogramowanie pozwala na 

dopasowanie do indywidualnych wymagań klienta. Moduł posiada 

ustandaryzowane interfejsy, dzięki czemu można go połączyć również z 

zewnętrznymi systemami księgowymi i ERP. LFS.cnb jest prosty w obsłudze 

i dostarcza szybko potrzebnych informacji. Zarządzane centralnie 

oprogramowanie umożliwia przetwarzanie online danych z wielu lokalizacji. 

Fakturowanie przebiega w elastyczny sposób - dzięki zintegrowanej 

bibliotece formuł kalkulowane są ceny oraz sporządzane są faktury dla 

indywidualnie definiowanych okresów. To inteligentne rozwiązanie 

informatyczne uwzględnia wszelkie istotne reguły podatkowe i oferuje 
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obsługę różnych walut. Klienci otrzymują faktury automatycznie albo w 

formie papierowej albo elektronicznej zgodnie ze standardami e-

fakturowania. Oprócz procesów rozliczeń LFS.cnb wspomaga w całościowej 

obsłudze i zarządzaniu zamówieniami. Zamówienia klientów i dostawców są 

tworzone szybko i przetwarzane w szczegółowy sposób. Dopełnieniem 

pakietu oprogramowania jest bezpieczna archiwizacja wszystkich 

dokumentów i informacji. 

 

Dalsze informacje na temat LFS.cnb można znaleźć pod adresem 

https://www.epg.com/de/logistiksoftware/contract-and-billing-lfscnb/ 
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Podpisy pod rysunkami 

 

Zdjęcie 1: LFS.cnb to kompleksowe rozwiązanie do cyfrowego 

zarządzania zamówieniami i rozliczeniami. 
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Zdjęcie 2: Oprócz rejestrowania i zarządzania procesami logistycznymi 

LFS.cnb wspomaga obsługę zamówień klientów i dostawców - w 

szczegółowy i dopasowany do indywidualnych potrzeb sposób. 

 
 

 

 
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 


