
Comunicado de imprensa
   
 
 
   
 

 

— 1 — 
 

O texto em formato digital do seu artigo pode ser consultado 
em nossa área de imprensa, em www.epg.com 

 

Adeus à selva de papel 

Mais segurança no inventário — mais 

clientes: A Spedition Stähler cresce com 

a EPG | LFS 

Com a construção do novo armazém de 5.000 m² na localidade de Limburg, a 

empresa Spedition Stähler, a maior e mais antiga do distrito de Limburg-Weilburg, 

também decidiu implementar um Warehouse Management System. A escolha recaiu 

sobre o sistema de gerenciamento de armazém EPG | LFS da EPG (Grupo Ehrhardt 

+ Partner). Isto permite que o prestador de serviços logísticos consiga uma precisão 

do inventário significativamente melhor e maior transparência. A empresa utiliza o 

LFS para gerenciar seus processos de entrada e saída de mercadorias, pondo assim 

um fim ao uso de listas de papel. Ao modernizar seu sistema de gerenciamento de 

armazém, a Stähler também foi capaz de expandir significativamente sua base de 

clientes em muito pouco tempo. 

"A decisão de usar o LFS foi tomada principalmente devido à força inovadora que 

caracteriza a EPG. Queríamos uma solução que nos ajudasse a crescer de forma 

sustentada e a longo prazo. Nesse aspecto e em comparação com outros sistemas no 

mercado, o LFS é o mais capaz e o mais completo", diz Egon Bürger, Diretor Geral da 

Spedition Stähler. "O novo armazém é o coração da empresa. Por isso, é importante 

apostar nas tecnologias mais modernas e inovadoras, a fim de podermos oferecer a nossos 

clientes serviços orientados para o futuro.” 

O LFS oferece uma segmentação dinâmica do espaço no novo armazém, com 12 m de 

altura. Existem 5.000 posições em prateleiras para paletes na área de armazenamento 

com 5.000 m². O objetivo é transferir a mercadoria o mais rápido possível. "Antes da 

introdução do LFS, no máximo duas pessoas no armazém conheciam a localização exata 

de cada artigo. Não existia uma identificação precisa das posições de armazenamento e 
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os tempos de acesso eram muito lentos. Além disso, existiam grandes desafios na 

atribuição de lotes", continua Egon Bürger. Agora, com a ajuda de um sistema de estação 

de trabalho móvel — também fornecido pela EPG — os paletes recebidos são 

processados, etiquetados e atribuídos a um local de armazenamento inequívoco. Agora, 

em teoria, cada colaborador tem sempre uma visão geral dos estoques, bem como das 

encomendas e pedidos recebidos. Além disso, a Stähler beneficia do módulo LFS integrado 

para o faturamento de serviços logísticos e, portanto, de uma otimização adicional do 

faturamento para seus clientes. 

A base de clientes cresce 

O investimento já deu frutos: desde a implementação do LFS, a Stähler já expandiu 

significativamente sua base de clientes. E o aumento do crescimento continuará sendo 

uma prioridade do futuro. "A Spedition Stähler é o exemplo perfeito de como nossas 

soluções de software são flexíveis, podendo ser adaptadas a qualquer exigência. Não 

importa se a empresa é de dimensão média ou um grupo multinacional", diz Dennis 

Schönherr, Diretor de Projetos e Logistics Consultan da EPG. "Porque — e isso é muitas 

vezes o mais importante — nossos sistemas acompanham o crescimento dos clientes e 

podem ser adaptados a qualquer momento. A versão padrão do LFS é extremamente 

completa, pelo que muitas funções podem ser rapidamente implementadas, sem a 

necessidade de uma programação adicional. Por exemplo, a Spedition Stähler 

simplesmente introduziu seus novos dados de forma independente e foi capaz de trabalhar 

produtivamente em um tempo muito curto. 
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Legendas 

Figura 1: Com a construção do próprio armazém da empresa em Limburg, a Spedition 

Stähler também decidiu introduzir o EPG | LFS sistema de gerenciamento de armazém. 

Figura 2: Os paletes que chegam são despachados, etiquetados e atribuídos a um local de 

armazenagem por meio de um sistema de estação de trabalho móvel da EPG. 

Figura 3: O novo armazém é construído para uma rápida rotação e oferece 5.000 espaços 

de prateleira para paletes em 5.000 metros quadrados. O EPG | LFS garante uma 

segmentação dinâmica do espaço aqui. 

 

 

EPG — Smarter Connected Logistics 

A EPG é um dos principais fornecedores internacionais de um Supply Chain Execution System 

(SES) abrangente, empregando 700 pessoas em 17 locais em todo o mundo. A empresa oferece 

aos seus mais de 1.500 clientes soluções WMS/WCS/WFM/TMS, e soluções de voz e de aviação 

para otimizar os processos logísticos — desde soluções logísticas manuais até soluções totalmente 

automatizadas — bem como otimizar os processos em aeroportos. As soluções EPG cobrem toda 

a cadeia de abastecimento: desde armazéns e estradas a soluções para os serviços prestados em 

terra para apoio às aeronaves (Ground and Cargo Handling). As áreas de consultoria logística, 

Cloud e serviços gerenciados, bem como os cursos de treinamento em logística, na própria 

academia da empresa, complementam a oferta global de soluções da EPG. 
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