Langen Consulting Engineering GmbH
Consulting-Unternehmen für
In-House Logistik

● LOGISTIEKE SYSTEMEN
● WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEMEN
● MATERIAALSTROOM CONCEPTEN
● SIMULATIES
● BAUPLANUNG

Onderneming
Al meer dan 30 jaar samen met de klant de Langen Consulting Engineering GmbH (LCE)
ontwikkelde economische, modern en ergonomisch warehouse concepten, die worden begeleid
naar de acceptatie. Tot de klantenkring behoren zowel het MKB als grote ondernemingen uit alle
sectoren.
LCE kan dekken met het team van logistieke planners, industrieel ontwerpers en IT-professionals
het volledige scala van in-house logistiek. Deze omvatten:
• logistieke concepten
• Warehouse Management Systemen
• Planning logistieke en industriële gebouwen
• simulaties
Het kan dus worden aangeboden vanuit een enkele bron, de gezamenlijke know-how van een
krachtig team. Op verzoek, zoals brandbeveiliging -Sachverständige, constructeurs,
geluidsisolatie en bodemdeskundige, TGA planners en SiGeKo zijn gespecialiseerde
deskundigen geraadpleegd.
De Langen Consulting Engineering GmbH is een particuliere onderneming en een CCI
gecertificeerd leerbedrijf. In de projecten heeft de jarenlange ervaring bewezen, en altijd met het
gewenste succes voor de klant.
In de afgelopen jaren is er een aantal ontwikkelingsactiviteiten geweest. Er zijn patenten, zoals de
Vario Log Port ingelogd.

Onze diensten
Planning
 Basic evaluatie
 vereisten en specificaties creëren (ook voor warehouse management systemen)
 conceptuele ontwerp
 Documentatie / rapportage van workshops
 Voorbereiding van de bouwplannen met logistieke faciliteiten
 uitwerken van concepten met alle details
 Definitie van alle functionele gebieden van de grootte en het type
 Beschrijvingen
 Budget kosten bepalen
 creatie schema
 Het concept heeft met de cliënt
Aankondiging
 De aanbestedingsstukken met systeem-specifieke details
 uitnodiging tot het doen met het testen en evalueren
 coördinatie van de transacties
 Value vergelijking te creëren voor de besluitvorming
 Contract onderhandeling ondersteuning
 contractuele documenten te creëren
Realisatie
 Maak schema / verhuisplannen
 herzien en tekeningen te keuren
 Begroting en Cost Control
 coördinatie van de afzonderlijke transacties
 Stem door taken van de klant
 Monitoring van de montagewerkzaamheden
 beheer en de exploitatie van de site vergaderingen
 inbedrijfstelling en acceptatie

Competenties
Met ingebouwde gedurende vele jaren van know-how van de industrie architecten, Logistic
ontwerpers en IT-specialisten is de LCE mogelijk om alle deskundigheid van in-house logistiek
te bieden van de ene bron:


industriële en logistieke gebouwen



Opslagsystemen



Picking systemen



transportsystemen



materiaalstroom concepten



Warehouse Management Systemen



simulaties



Locatie analyses



Bewegende Coördinatie

De combinatie van deze vaardigheden en het onderzoek van de respectieve interfaces, wordt
de optimale totale concept gerealiseerd.
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