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Transpais expande o seu negócio através do WMS da Generix 

 
O Grupo Transpais, operador logístico de referência, selecionou o Sistema de Gestão de Armazém (WMS) da 
Generix Group, com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta aos seus clientes. 
 
A Transpais é um operador logístico de referência na região da Catalunha, opera atualmente através de diferentes 
armazéns logísticos distribuídos por diferentes pontos geográficos em território espanhol e está também presente 
em França, Polónia e Bulgária. Oferece serviços de receção, armazenamento, logística convencional, logística inversa 
e transporte, além de apostar na intermodalidade, o que a torna um parceiro capaz de oferecer um serviço de 
interlocutor único para os seus clientes em todos os modelos de transporte, inclusive ferroviário e marítimo. 
 
Com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta aos seus clientes, a Transpais optou por implementar a 
solução de gestão de armazéns da Generix na modalidade SaaS para a gestão das operações logísticas. A 
implementação será realizada no seu armazém principal de La Selva del Camp (Tarragona) e o projeto enquadra-se 
na estratégia de crescimento da empresa. 
 
A Transpais procurava uma solução que permitisse melhorar diversos processos em simultâneo: ganhar capacidade 
de receção, rapidez de resposta e fiabilidade, otimização dos tempos de transporte, melhorar a sua capacidade de 
serviço no geral e apostar na segurança e sustentabilidade ambiental. 
 
Para atingir os objetivos, a solução global inclui: 
 

• Implementação do Generix WMS para a gestão das operações no armazém 
• Faturação de serviços logísticos através do Generix OMS 
• Datapower para oferecer visibilidade das operações em armazém 
• Gestão do parque de camiões e pedidos com os transportadores através do Generix YMS 
• Portal SCV para visibilidade de transporte, criação de pedidos ou marcação de serviços 

 
Desta forma, o Sistema de Gestão de Armazéns (WMS) da Generix passa a ser o hub de uma operação em que o 
cliente integra os seus próprios sistemas, para além dos requisitos de faturação que para a Transpais é um fator 
crítico. O conjunto de soluções da Generix permite também melhorar a escalabilidade das ferramentas que têm 
vindo a ser utilizadas pela empresa, que a partir de agora conta com o apoio de um parceiro tecnológico de renome 
como a Generix Group, especializado em oferecer soluções de colaboração ao setor dos operadores logísticos. 
 
O sistema de gestão de armazém Generix passa a ser o hub de uma operação em que o cliente integra os seus 
próprios sistemas, para além dos requisitos de faturação que para a Transpais é um fator crítico.  
 
“Estamos orgulhosos que um operador logístico como a Transpais tenha confiado toda a logística das suas 
operações. Tendo optado não apenas pela nossa solução de gestão de armazém, mas também por outras soluções 



da nossa suite para obter uma maior rastreabilidade dessas mesmas operações”, refere Philippe Ducellier, CEO da 
Generix Group Espanha. 
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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 Transpais 
A Transpais é um operador logístico de referência na Catalunha, com presença também no resto de Espanha, França, Polónia e 
Bulgária e com um historial de crescimento sustentado na resposta aos clientes. Também oferece armazenamento dedicado e 
multi-cliente, transporte doméstico e intracomunitário, com experiência nos mais diversos setores: têxtil, alimentação, consumo, 
distribuição em massa, materiais de construção, papel e artes gráficas, química, além de ampla experiência em produtos de 
grande volume. 
 
 
 


