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Quando a velocidade é decisiva 

A MISUMI gerencia 20 milhões de 

componentes especiais com o 

LFS.wms 

Entrega no mesmo dia e tamanho de lote 1: A MISUMI, líder no fornecimento 

de componentes mecânicos para a construção de máquinas especiais e 

automação de montagem, há muito reconheceu o rápido desenvolvimento na 

indústria fornecedora — e está se preparando devidamente para o futuro. Em 

seu centro logístico, perto do aeroporto de Frankfurt, a empresa usa o 

Warehouse Management System LFS.wms do Grupo Ehrhardt + Partner (EPG) 

para gerenciar mais de 140.000 peças em seu armazém e até 20 milhões de 

componentes em sua loja on-line. O sistema de gerenciamento de armazéns 

cumpre todos os requisitos do negócio altamente dinâmico da MISUMI: 

flexibilidade, transparência e espaço para mais crescimento. Para uma visão 

geral constante de todos os dados de armazém, a empresa também usa o 

LFS.timesquare, o quadro de controle inteligente do EPG. Como resultado, a 

MISUMI beneficia de uma solução sustentável e econômica para toda a 

logística no mercado europeu ágil. 

 

A oferta principal da MISUMI é o conceito One Stop Shop: através de uma 

plataforma on-line, a empresa oferece aos projetistas a oportunidade de 

configurarem componentes diretamente on-line, baixar projetos como modelos CAD 

— e encomendar as peças imediatamente. Além dos produtos próprios da 

empresa, que são fornecidos do Japão, isso também inclui produtos de terceiros. 

Essa diversidade se reflete no LFS.wms. A MISUMI mantém mais de 140.000 

componentes padrão em estoque para envio no mesmo dia. Os componentes 

individuais Make to Order (MTO) estão disponíveis em todo o mundo a partir do 

tamanho de lote 1 e podem ser enviados no prazo de quatro dias. O LFS.wms 

controla a área MTO de acordo com o princípio clássico de Cross Docking: as 

mercadorias são produzidas em sua sede na Ásia de acordo com as especificações 
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do cliente. Com o LFS.wms, a MISUMI está agora sempre informada sobre o status 

da encomenda — a eficiência aumentou significativamente e a taxa de erro desceu 

progressivamente graças à rastreabilidade. 

Dois pavilhões, um LFS.wms 

O centro logístico é composto por dois pavilhões: um sistema de estantes fixas e 

um armazém automático de peças pequenas (AKL), que ainda está em fase de 

construção. Assim que o AKL estiver concluído, especialmente os clássicos itens de 

alta rotatividade serão expedidos e transferidos adequadamente do sistema de 

estantes fixas para lá. “Com o LFS.wms, encontramos um sistema que suporta de 

forma sustentável nosso negócio, que é muito sensível ao fator tempo”, diz Jörg 

Gonnermann, General Manager Logistics Service Platform da MISUMI. “Sabemos 

sempre o que está acontecendo no armazém. Não é mais necessário o duplo 

controle das encomendas. Isso permite economizar muito tempo e satisfazer as 

elevadas exigências do mercado.” O AKL deverá entrar em funcionamento até 

março de 2020. Além do LFS.wms, a MISUMI começou recentemente a usar o 

quadro de controle inteligente LFS.timesquare do EPG para ter constantemente 

uma visão geral de todos os dados de armazém do passado, presente e futuro em 

um sistema centralizado. Já estão em planejamento outras etapas de otimização, 

como, por exemplo, a implementação da solução Pick by Voice Lydia® Voice.  
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1. A MISUMI usa o Warehouse Management System LFS.wms do EPG para 

gerenciar 20 milhões de componentes especiais para a engenharia mecânica 

em seu centro logístico, perto do aeroporto de Frankfurt. 

2. Com o LFS.wms e o quadro de controle inteligente LFS.timesquare, a MISUMI 

tem constantemente uma visão geral de todos os dados de armazém — em um 

sistema centralizado. 
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Sobre o Grupo Ehrhardt + Partner (EPG) 

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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