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Across Logistics prepara sua expansão com o WMS da Generix 
Group 

A Across Logistics escolhe o sistema de gerenciamento de armazém da Generix Group e se posiciona no 
mercado como um parceiro 3PL eficaz, capaz de adaptar o gerenciamento de estoque às necessidades 
dos clientes e de fornecer soluções efetivas. 
 
Across Logistics é uma empresa 3PL especializada em comércio internacional, com escritórios e filiais na 
Europa e na Ásia. Além da armazenagem geral, também fornece serviços específicos tais como armazena-
gem alfandegária, armazenagem de mercadorias perigosas, de mercadorias refrigeradas, e os serviços de 
toda a Supply Chain exigidos por seus clientes, incluindo tarefas de transporte, picking e packing para 
embarque até o cliente final e até mesmo gerenciamento de devoluções. 
 
 
Para melhorar suas operações atuais e também para preparar os próximos passos que a empresa planeja 
dar a curto prazo para oferecer serviços aos clientes comprometidos com o e-commerce, a Across Logistics 
decidiu implementar o Warehouse Management System (WMS) da Generix Group, uma ferramenta que 
lhes permitirá integrar a operação de seu armazém de 7.747m2 em Valência, na Espanha, com um Módulo 
de Faturamento também da Generix Group, que dialoga e obtém informações em tempo real do WMS. 
 
A combinação das duas ferramentas permite controlar em detalhes, de maneira simples e eficiente, os 
volumes, movimentos e duração no armazém de produtos dos clientes, de modo que o faturamento seja 
simplificado e uma economia significativa na gestão seja alcançada. Para um operador 3PL, o controle 
desses parâmetros é essencial para manter um nível de eficiência que evita erros e garante as margens de 
lucro da empresa. 
 

O WMS e o módulo de faturamento sem dúvida facilitarão a próxima expansão da Across Logistics tanto 
nas atividades já realizadas pela empresa como nos novos desafios que ela enfrentará. 

"Estamos orgulhosos que um operador logístico como a Across Logistics nos tenha confiado a logística de 
seu e-commerce". Esta estreita colaboração é a confirmação da qualidade de nossas soluções neste campo 
e de nossa capacidade de apoiar nossos clientes", diz Philippe Ducellier, Diretor Geral da Generix Group 
Spain. 

 

 

 

 
Sobre a Generix Group  
Generix Group é especialista em Supply Chain Colaborativa, presente em 60 países, graças a suas subsidiárias e rede de parceiros. Mais de 6.000 
empresas em todo o mundo utilizam suas soluções SaaS. Os 750 colaboradores do grupo fornecem suporte diário a clientes como Carrefour, 
Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero e Geodis na transformação digital de sua Supply Chain. 
 
Sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manter as promessas que fazem aos seus clientes. Ela conecta as 
empresas a todos os seus parceiros para que juntos possam operar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e gerenciar de forma 
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colaborativa processos em tempo real. Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os players da Supply Chain: fabricantes, fornecedores de 
logística (3PL/4PL), varejistas e distribuidores. 
 
Fundada em 1990 na França, a empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: FR0004032795). Saiba mais: 
www.generixgroup.com 
 
Sobre a Across Logistics 
A Across Logistics aconselha, organiza e coordena operações de transporte aplicando as regras do comércio internacional, com o objetivo de 
garantir que cada mercadoria chegue a seu destino final no menor tempo possível e em perfeitas condições. 

Em um mercado global competitivo, no qual as transações internacionais se tornaram cada vez mais complexas, a Across Logistics nasce com a 
vocação de atingir os mais altos níveis de satisfação do cliente, oferecendo as soluções logísticas mais eficientes. Tentamos não transmitir pro-
blemas a nossos clientes, mas oferecer-lhes soluções. 


