
ABM REXEL MELHORA SUA EFICIÊNCIA LOGÍSTICA 

COM OS SISTEMAS TMS E WMS DA GENERIX 

Para melhorar sua eficiência na área de Supply Chain, nos prróximos meses, a 

ABM REXEL implementará duas soluções de gerenciamento de logística da 
Generix: TMS, para a gestão do transporte, e o WMS para seus cinco armazéns 

regionais que fornecerão serviço a nível nacional. 

 

ABM REXEL 

A ABM REXEL, subsidiária da REXEL na Espanha, é uma das líderes nacionais na 
distribuição de produtos e serviços sustentáveis e inovadores para automação, 

fornecimento técnico e gerenciamento de energia. 

Com 48 pontos de venda em toda Espanha, 630.000 referências, mais de 20.000 

clientes e 1.340 fornecedores, a ABM REXEL decidiu promover uma renovação 

completa em sua estratégia logística nas mãos da Generix. 

Sistema de Gestão de Transporte 

Com mais de 10 anos de experiência, Generix TMS é uma solução sólida, estável e 
escalável que se integra à própria plataforma, desde os cálculos até o 

relacionamento com o cliente final através de dispositivos móveis. 

Esse sistema de gestão de transporte melhorará a qualidade do serviço da ABM Rexel 

permitindo que eles monitorem o desempenho do transporte, antecipem as 

mudanças e ganhem eficiência em sua rede de distribuição. 

A solução Generix TMS oferece ao cliente rastreabilidade completa de seus pedidos, 

a partir de qualquer dispositivo, podendo verificar seu status e gerenciar qualquer 
incidente online. 

Sistema de Gestão de Armazém 

https://www.generixgroup.com/br/solutions/software-transport-management


A ABM REXEL possui atualmente mais de 150.000 m² de espaço de armazenamento. 

O objetivo da empresa é passar da distribuição centralizada para a distribuição 
em estrela, de acordo com sua estratégia de maior proximidade. Por meio da 
solução WMS da Generix, a ABM Rexel integrará seus 5 armazéns regionais, 

maximizando estoques, otimizando os custos de transporte e reduzindo o Lead 
Time. 

Liderança 

Para uma empresa como a ABM REXEL, voltada para o setor profissional, que se 
caracteriza por oferecer soluções geradoras de negócios aos seus clientes, as suas 

soluções da Generix vão significar um aumento de eficiência e uma melhoria no 

serviço que a consolidará em sua posição de liderança. 

Para a Generix, este contrato reforça-os como uma referência para as empresas 

de distribuição mais importantes como Saint Gobain, Leroy Merlin ou Bricomart. 

 

https://www.generixgroup.com/br/solutions/wms-software-gestao-armazem

	ABM REXEL MELHORA SUA EFICIÊNCIA LOGÍSTICA COM OS SISTEMAS TMS E WMS DA GENERIX
	ABM REXEL
	Sistema de Gestão de Transporte
	Sistema de Gestão de Armazém
	Liderança


