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Fornecedores de soluções completas e fabricantes de STNT trabalham
em conjunto

O Grupo Ehrhardt + Partner (EPG) e
a Rocla Oy iniciam uma
cooperação
O Grupo Ehrhardt + Partner (EPG) e a Rocla Oy estabelecem uma
cooperação estratégica. A Rocla é um fabricante finlandês de veículos
elétricos de armazém, empilhadeiras contrabalançadas e sistemas de
transporte não tripulados (STNT). Com o LFS Software Suite, o EPG
oferece uma solução global independente da indústria para o controlo
de todos os processos logísticos. No âmbito da nova cooperação, as
duas empresas estão agora trabalhando em conjunto a longo prazo.
Em conjunto, o EPG e a Rocla fornecem uma solução completa e
eficiente para o transporte automatizado de mercadorias no armazém.

A Rocla tem vindo a desenvolver e produzir sistemas de transporte não
tripulados (STNT) para o setor da logística desde 1983. Até agora, a
empresa de Järvenpää (Finlândia) já forneceu mais de 7.000 STNT em todo
o mundo. Desde 2008, a marca pertence à Mitsubishi Logisnext Co., Ltd,
com sede em Quioto, Japão. Nos últimos anos, a Rocla tem visto aumentar
a procura de uma solução de software para gerenciamento de logística que
tenha uma interface para o controlo dos veículos e o gerenciamento de frota
associado. Na busca de um parceiro de WMS adequado, a Rocla decidiu-se
pelos especialistas em logística do EPG. Ambas as empresas já trabalharam
em conjunto com sucesso na automação de um novo armazém de matériasprimas da Seeberger GmbH. O LFS.wms controla todo o fluxo de material e,
ao mesmo tempo, coordena a interação dos vários sistemas automáticos.
Esses incluem quatro sistemas de transporte não tripulados da Rocla, que
fornecem um total de 75 máquinas de produção com mercadorias através de
uma ponte.
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Expandir as atividades de mercado em conjunto
Com a assinatura da declaração de intenção por Jörg Fröhlich, acionista do
EPG, e Jussi Ali-Löytty, COO da Rocla, ambas as empresas acordaram uma
cooperação a longo prazo. “Estamos ansiosos pela parceria com uma
empresa tão experiente e inovadora como a Rocla”, explica Jörg Fröhlich.
“Juntos, oferecemos aos nossos clientes na Europa e nos EUA um pacote
poderoso com as soluções de STNT altamente eficientes da Rocla e nosso
pacote líder de software de logística LFS.”, afirmou Jussi Ali-Löytty, Chief
Operating Officer da Rocla AGV, durante a assinatura da declaração de
intenção: “Com o EPG, ganhamos como parceiro um dos maiores
especialistas em logística do mundo. A interação de nossos sistemas
oferece aos operadores de logística de todo o mundo um valor acrescentado
real.”

Mais informações sobre o software LFS.wms do Grupo Ehrhardt + Partner
podem ser consultadas em:
https://www.epg.com/pt/software-de-logistica/sistema-de-gestao-dearmazem-lfswms/.
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Legendas

Figura 1: O Grupo Ehrhardt + Partner (EPG) e a Rocla, um fabricante
finlandês de sistemas de transporte não tripulados, estabelecem uma
cooperação estratégica. A fotografia mostra Jörg Fröhlich (acionista do
Grupo Ehrhardt + Partner, à esquerda) e Jussi Ali-Löytty (Chief
Operating Officer da Rocla AGV) assinando a declaração de intenção.
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Grupo Ehrhardt + Partner
O Grupo Ehrhardt + Partner (EPG) é um dos maiores especialistas em logística do mundo e,
com o LFS Software Suite, oferece uma solução completa independente da indústria. O
Supply Chain Execution System “LFS” é atualmente utilizado com sucesso em cinco
continentes e permite o controle de todos os processos logísticos. O grupo empresarial
multinacional foi fundado em 1987 e hoje emprega mais de 500 pessoas em 14 localizações.
Mais de 60.000 utilizadores em todo o mundo utilizam o sistema para o gerenciamento da
cadeia de abastecimento. O escopo de serviços do LFS Software Suite LFS inclui tudo o que
é necessário para o gerenciamento logístico completo: o sistema de gerenciamento de
armazéns LFS.wms para controlar a intralogística, o computador de fluxo de materiais
LFS.mfc, as soluções de gerenciamento de transportes Transportation Management LFS.tms
para o planejamento e realização eficiente das rotas, bem como o International Shipping
System LFS.iss para os processos de logística de despacho. Soluções de transmissão de
dados via rádio, planejamento de armazéns e -consultoria, serviços de nuvem privada e
hospedagem, bem como seminários Warehouse na LFS.academy complementam a oferta
global de soluções do grupo. Em combinação com uma consultoria de armazenagem bem
fundamentada, amplo conhecimento especializado em logística Warehouse e serviço de
assistência profissional, o grupo E+P oferece serviços completos. Mais de 1.000 clientes de
todas as indústrias estão atualmente na lista de referência.
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Contato da empresa
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