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Os dados e a Cloud 

no centro da nova geração  
dos serviços Supply Chain da Generix Group 

Três grandes evoluções da oferta Supply Chain Execution, 
para benefício das operações de armazém, transporte e da informação em tempo real do cliente 

A Generix Group, empresa fornecedora de soluções SaaS para o Ecossistema da Supply Chain, anuncia 
três melhorias da sua oferta Supply Chain Execution. 
 
A cadeia de abastecimento para fabricantes, distribuidores e operadores logísticos está sujeita a uma procura 
constante de performance e agilidade. Os armazéns e o transporte estão sob pressão para entregar cada vez 
mais encomendas, num ambiente mais restritivo e com recursos limitados. O modelo da Cloud, data mining e 
a linguagem algorítmica são essenciais para responder de forma eficaz à gestão destas situações operacionais. 
 
Em 2009, a Generix Group foi pioneira ao orientar a sua estratégia para soluções na Cloud. As suas soluções 
Supply Chain Execution estão disponíveis 100% em SaaS – Software as a Service. Foram naturalmente 
enriquecidas por serviços e recursos adicionais, permitindo o rápido desenvolvimento de novas utilizações, 
graças ao processamento de grandes volumes de dados de variadas fontes. A necessidade imediata de mais 
performance pode ser gerida unicamente através da flexibilidade oferecida pela Cloud. 
 
Uma nova geração de serviços ao serviço da excelência operacional na Supply Chain Execution  
 
3 novas funcionalidades disponíveis: 

• Generix Data Power: uma nova geração de análise da performance das operações da Supply Chain, 
• WMS Steering: rapidez na tomada de decisão operacional no armazém, graças a uma visão 360° e em 

tempo real dos acontecimentos internos e externos, 
• Supply Chain Visibility (SCV): a solução de gestão de fluxos de transporte para controlar a Supply Chain 

através da digitalização de todas as operações.  

Estas evoluções permitem a criação de novos serviços aplicativos de apoio à tomada de decisão e planeamento, 
complementando as soluções WMS e TMS da plataforma Generix Supply Chain Hub. A análise minuciosa da 
performance da solução Data Power, a monitorização em tempo real das operações internas e externas, desde 
o armazém até ao transporte, possibilitada pelo WMS Steering e a visão end-to-end proposta pela Supply Chain 
Visibility, permitirão a apresentação de novos serviços: 

• Simulação do impacto e dos custos para possibilitar uma tomada de decisão operacional em tempo real, 
• Otimização da escolha da estrutura de armazenamento, organização, planeamento e recursos, 
• Previsão dos volumes e da capacidade de carga, 
• Antecipação da escassez de recursos. 

Em 2020, a Generix Group acelera desta forma o fornecimento de processos que visam tornar as operações da 
Supply Chain mais eficientes, através da utilização de algoritmos de simulação e otimização baseados em 



Inteligência Artificial. O DataLab da Generix, composto por cientistas e engenheiros de dados, trabalha lado a 
lado com especialistas da área de negócio e está no centro da sua Investigação e Desenvolvimento. 

 "A Generix Group é pioneira no modelo SaaS no âmbito da gestão da Supply Chain, com uma mudança 
comprometida e bem-sucedida desde 2009, o que nos permite oferecer novos serviços que contribuem de forma 
ágil para a performance e a excelência da Supply Chain dos nossos clientes. As vantagens da Cloud, juntamente 
com a análise dos seus dados e fluxos, permitem que operadores logísticos, fabricantes e distribuidores ganhem 
em resiliência e competitividade.”, afirma Jean-Charles Deconninck, Presidente da Generix Group. 

 
 
Sobre a Generix Group 
A Generix Group é uma empresa especializada na Supply Chain Colaborativa com presença em 60 países, através 
das suas filiais e rede de parceiros. Mais de 6 000 empresas em todo o mundo utilizam as suas soluções SaaS. Os 550 
colaboradores do grupo dão suporte diário a clientes como Auchan, Carrefour, Danone, DHL Portugal, FM Logistic, 
Fnac- Darty, Essilor, Luís Simões, Sogrape e Unilever, para facilitar a transformação digital das suas Supply Chains. A 
sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a honrar os seus compromissos com os 
seus clientes. Combina as capacidades de execução de fluxos físicos, digitaliza os fluxos de informação e conecta as 
empresas com todos os seus parceiros, em tempo real. Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os 
intervenientes da Supply Chain: fabricantes, operadores logísticos (3PL/4PL), distribuidores e retalhistas 
Fundada em 1990 em França, a empresa está cotada na bolsa de valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: 
FR0004032795). 
Saiba mais em: www.generixgroup.com/pt  
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