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Sobre a Generix Group  
A Generix Group, empresa especialista na Supply Chain Colaborativa, está presente em 60 países, através das suas filiais e rede de parceiros. As 
suas soluções SaaS são utilizadas por mais de 6000 empresas em todo o mundo. Os 750 colaboradores do grupo apoiam diariamente clientes 
como Auchan, Carrefour, DHL, Gefco, L’Oréal, Luís Simões, Nestlé, Sogrape, Unilever, ... na transformação digital da Supply Chain.  
Saiba mais em www.generixgroup.com/pt  
 
Sobre a Across Logistics 
Across Logistics apoia, organiza e cordena as operações de transporte aplicando as normas do comércio internacional, com o objetivo de fazer 
chegar cada produto ao destino final, no menor tempo possível e em perfeitas condições.  

Num mercado global competitivo, em que as transações internacionais tornaram-se cada vez mais complexas, a Across Logistics foi criada com o 
objetivo de alcançar os mais altos níveis de satisfação dos clientes, oferencendo-lhes as soluções logísticas mais eficientes. A empresa procura 
não transmitir os problemas aos seus clientes, mas sim oferecer-lhes soluções eficientes. 

 

Across Logistics prepara a sua expansão com o Generix WMS 

 
Across Logistics adquire o sistema de gestão de armazém da Generix Group e apresenta-se ao 
mercado como um parceiro 3PL de referência, capaz de adaptar a gestão de stocks às  
necessidades do cliente e fornecer soluções eficazes.  
 
A Across Logistics é uma empresa 3PL especializada no comércio internacional, com escritórios na Europa 
e Ásia. Além do armazenamento em geral, oferece também serviços específicos como entreposto adua-
neiro, armazenamento de produtos perigosos, produtos refrigerados e não-refrigerados e todo o apoio 
logístico que os seus clientes necessitem, incluindo transporte, tarefas de picking e packing para envio ao 
cliente final e ainda a gestão de devoluções.  
 
Para melhorar a sua operação atual e também preparar os próximos passos que a empresa prevê dar no 
curto prazo para oferecer serviço a clientes que apostam no e-commerce, a Across Logistics decidiu  
implementar o Warehouse Management System (WMS) da Generix , uma ferramenta que lhe permitirá 
integrar a operação do seu armazém de 7747m2 em Valência com um Módulo de Faturação também da 
Generix, que comunica e obtém informação em tempo real do WMS  
 
A combinação das duas ferramentas permite controlar detalhadamente, de forma simples e eficiente, os 
volumes, movimentos e dias de armazenamento dos produtos dos seus clientes, de forma a simplificar a 
faturação e a obter poupanças significativas na gestão. Para um operador 3PL, o controlo desses parâme-
tros é essencial para manter um nível de eficiência que evita erros e garante as margens de lucro da em-
presa. 
 
O WMS e o módulo de faturação, sem dúvida, facilitarão a próxima expansão da Across Logistics tanto nas 
atividades que a empresa tem vindo a desenvolver como nos desafios futuros. 
 

"Estamos orgulhosos que um operador logístico como a Across Logistics nos tenha confiado a logística do 
seu e-commerce. Esta estreita colaboração é a confirmação da qualidade das nossas soluções nesta área 
e da nossa capacidade de apoiar os nossos clientes", afirma Phillipe Ducellier, CEO da Generix Espanha. 

 


