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EPG na LogiMAT 2020 

Digitalização da cadeia de abastecimento: 

soluções inteligentes para um controle 

integral dos processos 

 

A digitalização e automação de processos logísticos é o tema da EPG na 

LogiMAT 2020. Com LFS.suburban, os especialistas em logística apresentam, 

pela primeira vez, uma solução que permite a coordenação central e 

abrangente de vários transportes com os sistemas existentes no armazém, tais 

como veículos de transporte automáticos e autônomos, empilhadeiras e 

tecnologia de transporte. A base para LFS.suburban é constituída por um 

Warehouse Map, um gêmeo digital do armazém que é criado usando um 

scanner laser 3D e mapeia todo o armazém. Com LFS.wfm, a solução digital 

para o planejamento do destacamento de pessoal, e LFS.cnb para 

gerenciamento automatizado de contratos e faturação, a EPG está expandindo 

seu Supply Chain Execution System LFS com mais dois importantes módulos 

de software. No pavilhão 8, estande A70, os visitantes profissionais podem 

assistir a demonstrações ao vivo e a Best Practices interessantes no Digital 

Warehouse Theatre da EPG.  

 

Com LFS.suburban, a EPG complementa seu sistema LFS geral com uma solução 

abrangente e central para o planejamento e controle de transporte digital: a nova 

ferramenta permite a coordenação (independente do fabricante) de ordens e 

encomendas de transporte no armazém. O planejamento prévio global é executado 

com base nas ordens e encomendas existentes e nos sistemas e equipamentos 

disponíveis. Nesse contexto, não importa a tecnologia de armazém em uso: a 

solução coordena e controla os veículos de transporte automáticos e autônomos, 

empilhadeiras e tecnologia de transporte estático de forma comparável a um sistema 

de planejamento de rotas, reduzindo significativamente a complexidade do 

gerenciamento de transporte intralogístico. Ao mesmo tempo, a eficiência no 

processamento de ordens e encomendas é aumentada porque todas as condições 
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de depósito estão incluídas no planejamento. Para isso, LFS.suburban opera com 

base em um Warehouse Map digital, uma cópia virtual do armazém onde todas as 

informações, tais como rotas, tecnologia de armazém e restrições são registradas 

digitalmente com antecedência. A criação do mapa é realizada com a ajuda de um 

scanner laser 3D, que também registra as áreas logísticas, como localizações de 

buffer ou sistemas de prateleiras no armazém.  

 

Gerenciamento digital da mão de obra e de contratos 

O planejamento eficiente de recursos é outro componente importante na cadeia de 

abastecimento logística. Com LFS.wfm (Workforce Management System), a EPG 

complementa seu SES com o planejamento dinâmico do destacamento de pessoal. 

O LFS.wfm, por exemplo, assume o planejamento do destacamento de pessoal, 

tendo em consideração as quantidades de encomendas previstas. O LFS.wfm 

também permite o monitoramento do progresso das encomendas relacionado ao 

processo e ao tempo, incluindo a distribuição de recursos. Graças ao aumento dos 

níveis de transparência no que diz respeito à utilização das capacidades e ao 

monitoramento em tempo real, é muito mais fácil identificar os potenciais de 

otimização de recursos. Com o LFS.cnb, são digitalizados o gerenciamento de 

faturação e de contratos para todas as etapas relevantes do trabalho e dos 

processos. A gama de serviços estende-se desde o gerenciamento de contratos, 

passando pelo registro de serviços, até à faturação automatizada. A EPG simplifica, 

assim, uma das tarefas mais complexas do gerenciamento da logística.  

 

Na LogiMAT no pavilhão 8, estande A70, os visitantes profissionais receberão, ao 

vivo, soluções individuais para suas necessidades de digitalização inteligente de 

armazéns no Digital Warehouse Theatre de 170m². 
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Legendas 

 

Figura 1: Digitalização e automação de processos logísticos: A EPG apresenta na 

LogiMAT novas soluções para um gerenciamento de logística completo — 

oferecendo, assim, um complemento do Supply Chain Execution System LFS. 

Figura 2: LFS.suburban garante um planejamento de transporte otimizado e a 

coordenação perfeita dos vários sistemas e equipamentos no armazém como, por 

exemplo, veículos de transporte automáticos e autônomos. 

Figura 3: LFS.suburban opera com base em um Warehouse Map digital, uma cópia 

virtual do armazém. Assim, o diretor do armazém tem uma visão geral clara do status 

de suas encomendas e transportes em todos os momentos.  

 

EPG — o Grupo Ehrhardt + Partner 

O EPG é um dos principais especialistas em logística e emprega mais de 600 pessoas em 14 locais em 

todo o mundo. A empresa foi fundada em 1987. A base do seu sucesso é o sistema de gerenciamento 

de armazéns LFS.wms, que é usado atualmente por mais de 100.000 usuários para o gerenciamento 

logístico. Ao longo dos anos, o software evoluiu para um conjunto abrangente de execução da cadeia de 

abastecimento e permite o controle em rede de todos os processos manuais e automatizados de 

logística (WMS e WCS) — no armazém e na estrada — incluindo o planejamento de recursos e de 

funcionários. Complementarmente a LFS, o EPG oferece com Lydia® Voice, uma solução eficiente e 

ergonômica para processos guiados por voz em logística, indústria e manutenção. Lydia® trabalha com 

base em redes neurais e componentes de IA, sendo líder tecnológico. Para além desses produtos-

chave, as soluções de nuvem privada, o planejamento e consultoria de logística, bem como todos os 

serviços e assistência relacionados com hardware e infraestruturas de armazém complementam a oferta 

global de soluções do grupo de empresas internacionalmente ativas. Além disso, o EPG tem seus 

próprios centros de formação, os Logistics Solutions Center (LSC), em sua sede na Alemanha e no 

Dubai, para o treinamento prático de colaboradores e especialistas em logística. Mais de 1.500 clientes 

de todos os setores depositam sua confiança nas competências, nas ofertas e no know-how do EPG.  
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