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De industriële bakker Costa & Ferreira implementeert de WMS oplossing van Generix 
Group bij zijn nieuwe logistieke dienstverlener FrioRiver 

 
Het Warehouse Management System wordt geïmplementeerd bij FrioRiver, een logistieke 
dienstverlener gespecialiseerd in opslag en transport van producten in een omgeving met 

gecontroleerde temperatuur. 
 
Generix Group, een wereldwijde leverancier van collaboratieve SaaS software voor de Supply Chain in de industrie 
en retail, werd door Costa & Ferreira geselecteerd om het Generix WMS te implementeren bij FrioRiver - de 
nieuwe logistieke dienstverlener van de groep gevestigd in Rio Maior. De oplossing zal zorgen voor een optimaal 
beheer van alle logistieke processen van FrioRiver, een 3PL gespecialiseerd in opslag, handling en transport van 
producten bij vriestemperaturen. 
 
Costa & Ferreira Group is haar faciliteiten aan het uitbreiden en heeft geïnvesteerd in een state-of-the-art 
infrastructuur met koel-, opslag-, en verwerkingsapparatuur, die de beschikbaarheid en kwaliteit van haar producten 
het hele jaar door garandeert. Om alle activiteiten van dit nieuwe logistieke centrum te beheren, daagde Costa & 
Ferreira Generix Group uit om een schaalbare en flexibele oplossing te vinden die alle logistieke activiteiten van 
FrioRiver volledig kon beheren. 
 
FrioRiver wil zich niet alleen onderscheiden door de kwaliteit van haar installaties en uitrusting, maar ook door de 
kwaliteit van haar logistieke dienstverlening aan de klant, evenals de efficiëntie en snelheid van haar processen. Het 
project, dat half oktober 2020 van start is gegaan en de komende weken klaar moet zijn, heeft als belangrijkste 
doelstelling een volledig digitaal, efficiënt en professioneel proces te garanderen dat in staat is te voldoen aan de 
behoeften van de klanten van FrioRiver, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. 
 
Beginnen vanaf nul – het project  
 
Beginnen vanaf nul was het grote voordeel voor het succes van het huidige project. Dit was de enige manier om de 
klant te garanderen dat het hele systeem binnen drie maanden operationeel zou zijn. Generix Group heeft een WMS 
project ontworpen voor FrioRiver. In hetzelfde magazijn zal het WMS het mogelijk maken verschillende klanten op 
individuele wijze te beheren, met behoud van een globale visie op de beschikbare ruimte, de belasting van de 
operatoren, de gebruikte uitrusting en andere middelen. Het geïmplementeerde WMS garandeert de juiste 
prestatie-indicatoren voor een doeltreffend toezicht, zowel wat betreft de algemene werking als de individuele 
prestaties per klant, shift, operator,... 
 
Door middel van planningstools en prestatie-indicatoren heeft de operations manager een realtime beeld van de 
gehele logistieke uitvoering. Er is een volledig automatisatieproces – van A tot Z – om menselijke tussenkomst tot 
een minimum te beperken, de productiviteit te verhogen en het aantal fouten te verminderen. FrioRiver heeft de 
mogelijkheid om alle relevante informatie te ontvangen en te verzenden naar klanten, op een volledig digitale 



manier. Goederen worden ontvangen, gerangschikt, gepickt, verpakt en verzonden volgens de welomschreven 
regels die door het WMS worden gecontroleerd, wat een eenvoudig en productief Lean logistiek proces mogelijk 
maakt. 
De WMS oplossing is geschikt om te voldoen aan alle eisen van grootschalige distributie en markten zoals die van de 
horeca, met zijn specifieke kenmerken. De Generix Group teams hebben magazijnstromen ontworpen, waarbij de 
logistieke processen worden geoptimaliseerd naar gelang het product en de eindklant. 
 
“2020 heeft ons niet alleen de moeilijkheden en behoeften van veel bedrijven laten zien, maar ook de waarde en het 
potentieel van technologie om aan de behoeften en uitdagingen van de supply chain te voldoen. De investering in 
transport en warehouse management systemen, geavanceerde bevoorradingstools, visbility & collaboration 
platformen zijn essentieel geworden in het succes van het bedrijf”, zegt Pedro Gordo, Supply Chain Business 
Manager bij Generix Group. “De voorgestelde uitdaging door Costa & Ferreira was een uitstekende gelegenheid om 
een flexibele oplossing te integreren, klaar om alle behoeften van de klant te voldoen, zowel nu als in de toekomst.”  
 
“Een betrouwbaar, compleet en communicatief Warehouse Management Systeem hebben dat snel 
implementeerbaar is betekent een belangrijk voordeel voor ons project. Om deze reden heeft Costa & Ferreira de 
implementatie en het beheer van het WMS toevertrouwd aan Generix Group.” Zegt Deborah Barbosa, General 
Director van Grupo Costa & Ferreira. “De oplossing die wij implementeren zal van fundamenteel belang zijn om onze 
distributie op het gehele nationale grondgebied te verbeteren, en absoluut noodzakelijk om onze klanten en 
consumenten producten te kunnen garanderen met de hoge kwaliteit die door ons wordt erkend.” 
 
 
 
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.  
Het bedrijf, opgericht in Frankrijk in 1990, is beursgenoteerd op de Eurolist market van Euronext Parijs, compartiment C (ISIN: 
FR0004032795). Ontdek meer: www.generixgroup.com  
 
Over Grupo Costa & Ferreira 
Een traditionele Portugese industriële Bakkerij die gespecialiseerd is in traditionele bakkerijproducten. Gevestigd in Rio Maior, 
Portugal, een complex met meer dan 70.000 m² en heeft momenteel 250 werknemers en 100 voertuigen voor de distributie van 
bakkerijproducten.  
Met meer dan 30 jaar ervaring is het bedrijf in staat meer dan 20.000 ton per jaar te leveren aan meer dan 5.000 klanten in het 
hele land. 
 
Over FrioRiver 
FrioRiver is een logistieke dienstverlener die gespecialiseerd is in opslag en vervoer van producten in een omgeving met 
gecontroleerde temperatuur. Deze recente organisatie met multiclient 3PL activiteit maakt deel uit van Grupo Costa & Ferreira. 
Haar hoofdactiviteit is gericht op lokaal en nationaal goederenvervoer over de weg, logistiek, opslag en distributie van 
goederen, waaronder levensmiddelen. 

 

http://www.generixgroup.com/nl

