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Gerenciamento de docas com portal Web integrado 

O EPG | dock otimiza o tráfego no 

terminal de cargas 

 
Um aproveitamento equitativo das rampas de carga, a suavização do horário 

de pique e uma visão geral transparente dos atuais recebimentos e entregas: 

com o gerenciamento de docas inteligente EPG | dock, o EPG cria uma solução 

com a qual o gerenciamento de cargas pode ser planejado e controlado de 

forma muito mais eficiente. Além da possibilidade de atribuição de caminhões 

a portões e espaços de armazenagem, de relatórios e de uma comunicação 

direta com o motorista, o LFS.dock dispõe também de conexão direta com o 

Warehouse Management System LFS. Desse modo, todos os processos 

logísticos podem ser coordenados com precisão. Assim, evitam-se, de forma 

preventiva, situações de congestionamento e períodos de imobilização 

dispendiosos no terminal de cargas e as encomendas são processadas 

rapidamente. O EPG | dock dispõe também de um portal Web integrado, que 

permite às empresas de transportes reservar ativamente horários on-line. O 

objetivo é, futuramente, automatizar todo o planejamento do gerenciamento de 

docas através do EPG | dock.  

 

Atrasos, longos tempos de espera e falta de capacidades nos terminais de carga 

podem provocar custos elevados. Para evitar pontos fracos na cadeia de 

abastecimento, é essencial um gerenciamento de docas para o tráfego de entrada e 

de saída. Em conjunto com o sistema de gerenciamento de armazéns LFS, os 

operadores de armazém dispõem de todas as funções necessárias para um 

gerenciamento eficiente da intralogística e dos terminais de cargas em somente uma 

aplicação. Graças à interação direta entre o LFS e o EPG | dock, as encomendas 

podem ser processadas e disponibilizadas para transporte atempadamente. Também 

é possível, por exemplo, organizar os horários de acordo com as especificações das 

mercadorias. Se, por exemplo, forem entregues produtos perigosos ou congelados, 

o sistema integrado de gerenciamento de horários pode direcionar, com 
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antecedência, a empresa de transportes para o portão correto com a área de 

armazenagem correspondente. Isso garante uma armazenagem rápida das 

mercadorias sensíveis. O EPG | dock coordena com precisão todos os processos 

nas rampas de carga e permite um intercâmbio de informações sem dificuldades 

entre os intervenientes envolvidos e a intralogística. Além do gerenciamento de 

horários, o EPG | dock também permite verificar a capacidade dos portões e espaços 

de armazenagem disponíveis. Os operadores de armazém beneficiam não só de 

tempos curtos e custos de processo reduzidos, mas também de uma maior 

transparência e um melhor planejamento do tráfego de entrada e saída.  

 

Portal Web para o planejamento de horários digital 

Com a integração de um portal Web no EPG | dock, o EPG está expandindo seu 

gerenciamento de docas com uma solução baseada em nuvem, que permite que as 

empresas de transporte reservem horários de forma independente. Isso permite à 

empresa atender à demanda de uma transparência ainda maior na cadeia de 

abastecimento. A vantagem: as empresas de transporte beneficiam de uma maior 

fiabilidade de planejamento, pois podem verificar a disponibilidade de horários on-

line e, assim, evitar períodos de imobilização dispendiosos desde o início. O operador 

de armazém, por sua vez, obtém rapidamente uma maior transparência em relação 

aos horários realmente reservados. O portal Web comunica diretamente com o EPG 

| dock, de modo que as vagas reservadas sejam tidas em consideração, por exemplo, 

no planejamento de portões e na interação com o LFS. 
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Figura 1: E+P PM EPG dock Figura 1 - Docks at Warehouse_trait2lumiere@iStock_PR 

Figura 2: E+P PM EPG dock Figura 2 - Laptop_Dockmanagement_daboost@iStock_PR 
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Figura 1: Atrasos, longos tempos de espera e falta de capacidades nos terminais de 

carga têm como consequência clientes insatisfeitos e provocam custos elevados. 

Para evitar pontos fracos na cadeia de abastecimento, o EPG desenvolveu o EPG | 

dock, um módulo para o gerenciamento de docas, que comunica diretamente com o 

superordenado Warehouse Management System LFS. 

 

 

 

Figura 2: Com o EPG | dock, é possível planejar, controlar e otimizar, de forma 

precisa, todo o gerenciamento de cargas no terminal de armazenagem. 

 

 

EPG — o Grupo Ehrhardt + Partner 

O EPG (Grupo Ehrhardt + Partner) é um dos principais especialistas em logística e emprega mais de 

600 pessoas em 15 locais em todo o mundo. A empresa foi fundada em 1987. A base do seu sucesso 

é o sistema de gerenciamento de armazéns LFS, 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 
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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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