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Dados e Cloud  

no coração da nova geração 
de serviços de Supply Chain da Generix Group 

 
Três grandes evoluções da oferta Supply Chain Execution, em benefício das operações de armazém 

e transporte e informações em tempo real dos clientes. 
 
Generix Group, fornecedora de soluções de aplicações SaaS para ecossistemas Industriais, Logísticos 
e de Varejo, anuncia três aprimoramentos à sua oferta de Supply Chain Execution. 
 
A Supply Chain para indústrias, varejistas e prestadores de serviços de logística está constantemente 
buscando desempenho e agilidade. Armazéns e transporte estão sob pressão para entregar cada vez 
mais pedidos, em um ambiente mais restrito e com recursos limitados. O modelo Cloud, a exploração 
de dados e algoritmos são essenciais para responder efetivamente ao gerenciamento dessas situações 
operacionais. 
 
Em 2009, a Generix Group foi pioneira em focar sua estratégia no Cloud. Suas Soluções Supply Chain 
Execution se tornaram 100% SaaS - Software as a Service. Portanto, elas são naturalmente 
enriquecidas com serviços e recursos adicionais, permitindo o rápido desenvolvimento de novos usos, 
graças ao processamento de grandes volumes de dados de fontes variadas e heterogêneas. A 
instantaneidade em termos de requisitos de energia pode ser tratada exclusivamente através da 
elasticidade do Cloud. 
 
Uma nova geração de serviços para o benefício da excelência operacional da Supply Chain 
Execution 
 
3 novos serviços estão disponíveis hoje: 
 

• Generix Data Power: uma nova geração de análise de desempenho das operações da Supply 
Chain, 
 

• WMS Pilotagem: aceleração da tomada de decisões operacionais no armazém, graças a uma 
visão em 360° e em tempo real de eventos internos e externos, 
 

• Supply Chain Visibility (SCV): a solução para gerenciar fluxos de transporte para controlar a 
cadeia digitalizando todas as operações. 

 
Essas melhorias permitem a criação de novos serviços de aplicações para tomada de decisão e 
planejamento, complementando as soluções WMS e TMS da plataforma Generix Supply Chain Hub. 
A alta granularidade da análise de desempenho do Data Power, o monitoramento em tempo real das 
operações internas e externas do armazém ao transporte, possibilitadas pelo WMS Pilotagem e a visão 
de ponta a ponta oferecida pelo Supply Chain Visibility, promoverão a exposição de novos serviços: 
 

• Simulação de impacto e custo para tomada de decisões operacionais em tempo real, 
• A otimização das opções de estrutura de armazenamento, organização, programação, 

recursos, 



• Previsão de volumes e capacidade de carga, 
• Antecipação de escassez de recursos. 

 
Em 2020, a Generix Group está, portanto, acelerando o fornecimento de processos que visam tornar 
as operações da Supply Chain mais eficientes usando algoritmos de simulação e otimização baseados 
em Inteligência Artificial. Seu DataLab, composto por cientistas e engenheiros de dados, trabalha 
lado a lado com especialistas em negócios e está no centro de sua Pesquisa e Desenvolvimento. 
 
"A Generix Group é pioneira em SaaS no gerenciamento da Supply Chain, com uma reviravolta 
comprometida e bem-sucedida desde 2009, permitindo-nos oferecer novos serviços que contribuem 
para o desempenho e a excelência da Supply Chain de nossos clientes de maneira ágil. As vantagens 
do Cloud, juntamente com a exploração industrializada e a análise de seus dados e fluxos, permite que 
prestadores de serviços de logística, fabricantes e varejistas obtenham resiliência e competitividade.", 
diz Jean-Charles Deconninck, Presidente da Generix Group. 
  
  
 
Sobre a Generix Group  
  

Generix Group é especialista em Supply Chain colaborativa com uma presença em 60 países, graças às suas 
subsidiárias e rede de parceiros. Mais de 6.000 empresas em todo o mundo usam suas soluções SaaS. Os 500 
funcionários do grupo fornecem suporte diário a clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, ID Logistics, 
Essilor, Ferrero e Geodis para facilitar a transformação digital de suas Supply Chains. Sua plataforma colaborativa, 
Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manterem as promessas que fazem aos seus clientes. Ela combina 
os recursos para executar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e conectar empresas a todos os seus 
parceiros, em tempo real. Generix Supply Chain Hub é para todos os intervenientes na Supply Chain: fabricantes, 
fornecedores de logística (3PL/4PL) e distribuidores e varejistas. 
Fundada em 1990 na França, a empresa está listada no mercado Eurolist da bolsa de valores Euronext Paris, 
compartimento C (ISIN: FR0010501692). Para saber mais: www.generixgroup.com 
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