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Across Logistics bereidt zich voor op een uitbreiding
met Generix WMS
Across Logistics implementeert het Warehouse Management Systeem van Generix Group en
profileert zich op de markt als een efficiënte partner, die in staat is het voorraadbeheer aan de
behoeften van de klant aan te passen en doeltreffende oplossingen aan te bieden.
Across Logistics is een 3PL gespecialiseerd in internationale handel, met kantoren en actieve delegaties in
Europa en Azië. Naast algemene opslag biedt zij ook specifieke diensten aan, zoals opslag in douane,
opslag van gevaarlijke goederen, opslag van gekoelde goederen, pre-delivery en alle uitgebreide logistieke
ondersteuning die haar klanten nodig hebben, met inbegrip van transport, picking en packing voor
verzending naar de eindklant en zelfs retourbeheer.
Om haar huidige operaties te verbeteren en ook om de volgende stappen voor te bereiden die het bedrijf
op korte termijn wil nemen om service te bieden aan klanten die inzetten op e-commerce, heeft Across
Logitics besloten om het Warehouse Management System (WMS) van Generix Group te implementeren.
Het is een tool die hen in staat zal stellen om de werking van haar magazijn van 7747m² in Valencia te
integreren met een Invoicing Module, ook van Generix, die real time dialogeert en informatie verkrijgt
van het WMS.
Dankzij de combinatie van beide tools is het mogelijk om op een eenvoudige en efficiënte manier de
volumes, bewegingen en dagen in het magazijn van de producten van uw klanten in detail te controleren,
zodat de facturatie wordt vereenvoudigd en aanzienlijke besparingen op het beheer worden gerealiseerd.
Voor een 3PL operator is de controle van deze paramaters van essentieel belang om een efficiëntieniveau
te handhaven dat fouten vermijdt en de winstmarges van het bedrijf garandeert.
Het WMS en de invoicing module zullen de komende uitbreiding van Across Logistics ongetwijfeld
vergemakkelijken, zowel in de bestaande activiteiten van het bedrijf als in de nieuwe uitdagingen waarmee het zal geconfronteerd worden.
“We zijn trots dat een logistieke operator als Across Logistics ons hun e-commerce logistiek heeft toevertrouwd. Deze nauwe samenwerking is een bevestiging van de kwaliteit van onze oplossingen op dit gebied
en van ons vermogen om onze klanten te ondersteunen " zegt Philippe Ducellier, Country Manager bij
Generix Group Spain
Over Generix Group
Generix Group is een Collaboratieve Supply Chain expert, aanwezig in meer dan 60 landen dankzij haar filialen en netwerk van
partners. De SaaS-oplossingen worden gebruikt door meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd. De 750 medewerkers van de groep
begeleiden dagelijks klanten zoals Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero en Geodis in de digitale transformatie van hun Supply Chain.
Het collaboratieve platform, Generix Supply Chain Hub, helpt bedrijven om de belofte die ze aan hun klanten doen, na te komen.
Het combineert de capaciteit van de uitvoering van fysieke stromen, digitalisatie van informatiestromen, het collaboratief beheer
van processen en het verbinden van bedrijven met al hun partners in real time. Generix Supply Chain Hub is voor alle spelers
binnen de Supply Chain: fabrikanten, externe logistieke dienstverleners (3PL/4PL) en retailers.

Persbericht
26 januari 2021

Over Across Logistics
Across Logistics adviseert, organiseert en coördineert het vervoer volgens de regels van de internationale handel, met als doel
dat elk goed in een zo kort mogelijke tijd en in perfecte staat op zijn eindbestemming aankomt.
In een competitieve en globale markt, waar internationale transacties steeds complexer zijn geworden, werd Across Logistics
opgericht met als doel om het hoogste niveau van klanttevredenheid te bereiken door het aanbieden van de meest efficiënte
logistieke oplossingen. Wij proberen onze klanten niet met problemen op te zadelen, maar hen oplossingen aan te reiken.

