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Retail Extended Logistics e Generix Group fortalecem sua colaboração para o benefício 
de clientes varejistas e indústrias do 4PL 

 
 

Generix Group, editor de soluções SaaS colaborativas para o ecossistema da Supply Chain e do Varejo, 
e Retail Extended Logistics anunciam uma nova fase de sua colaboração para o benefício do 
desempenho dos clientes do 4PL e seu crescimento. 
 
Para um importante player na distribuição em massa na França, que confiou suas operações da supply 
chain à REL, a Generix Group realizou recentemente a transformação das operações de transporte com a 
implantação de uma solução TMS em SaaS. A solução gerencia todos os fluxos de transporte do 
fornecedor. Altamente escalável, permitirá à REL oferecer a seus novos clientes um pacote de serviço 
aberto e ágil para o gerenciamento de seu transporte. 
 
A REL também escolheu duas outras soluções da Generix Supply Chain Hub para fornecer aos seus clientes 
uma plataforma digital de gestão estratégica de seus fluxos e atividades da supply chain: 

- Generix Datapower para usufruir de vários indicadores de negócios, permitindo um rastreamento 
muito preciso das operações 

- Generix Supply Chain Visibility para promover a colaboração entre contratantes e parceiros 
conectados 

 
Além disso, a Retail Extended Logistics está aproveitando a experiência da Generix Group em 
gerenciamento de fluxo de informações para seu projeto de digitalização global de seus fluxos lógicos e 
físicos. 
 
“A Retail Extended Logistics oferece um pacote 4PL para seus clientes da indústria e distribuição. A colaboração com 
a Generix Group para o benefício de um grande distribuidor francês nos permitiu definir juntos uma solução global, 
integrando TMS e módulos de gerenciamento e colaboração. Seremos capazes de atender rapidamente novos 
clientes nos processos comerciais de ponta a ponta, garantindo-lhes redução de custos e rastreabilidade de suas 
operações”, diz Charles Tram, Diretor Geral da Retail Extended Logistics. 
 
“Temos orgulho de contribuir para o desenvolvimento e sucesso da Retail Extended Logistics. Nossas soluções TMS, 
Datapower e Supply Chain Visibility, aliadas ao nosso know-how na gestão de fluxos lógicos, nos permitem garantir 
a Retail Extended Logistics e seu cliente, um grande player da distribuição na França, uma gestão ótima do transporte 
upstream, com os níveis de precisão de gestão e de fluidez de colaboração atendidos” , comenta Philippe Seguin, 
Diretor Geral da Generix Group na França. 
 



  

Sobre a Generix Group 
A Generix Group, empresa especialista na Supply Chain Colaborativa, está presente em mais de 60 países, através das suas filiais 
e rede de parceiros. As suas soluções SaaS são utilizadas por mais de 6.000 empresas em todo o mundo. Os 750 colaboradores 
do grupo apoiam diariamente clientes como Danone, Carrefour, DHL, Gefco, L’Oréal, FM Logistic, Nestlé, ID Logistics, Unilever, … 
na transformação digital da Supply Chain. Sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a cumprirem 
suas promessas aos seus clientes. Ela conecta empresas a todos os seus parceiros para que, juntos, possam operar fluxos físicos, 
digitalizar fluxos de informações e gerenciar processos de forma colaborativa em tempo real. Generix Supply Chain Hub destina-
se a todos os players da Supply Chain: indústrias, prestadores de serviços de logística (3PL/4PL) e varejistas. 
Fundada em 1990 na França, a empresa está listada na Bolsa de Valores Euronext Paris, compartimento C (ISIN: FR0010501692). 
Saiba mais em: www.generixgroup.com/br 
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Sobre a Retail Extended Logistics: 
Retail Extended Logistics (REL), é especializada na organização do transporte e supply chain de varejistas e das indústrias 
clientes do varejo. A REL possui dupla experiência de organização da supply chain da distribuição em massa, por lado, e a 
relacionada à otimização das operações de transporte/logística, por outro lado. 
A REL projeta para seus clientes os esquemas de aprovisionamento/distribuição, e gerencia em seu nome, a totalidade ou parte 
de seus fluxos de transporte e logística. A REL é reconhecida por suas soluções sob medida e pela otimização contínua de suas 
operações. Oferece aos seus clientes a agilidade necessária para responder à diversidade das demandas de distribuição em 
grande escala, controlando seu orçamento. 
A empresa é composta por especialistas em vários campos como análise de dados, consultoria em Supply Chain e gestão de 
operações de transporte e logística, a REL acompanha mais de 900 clientes e impulsiona um ecossistema de mais de 350 
parceiros de transporte, logística e tecnologia. 
Saiba mais em: www.rel-logistique.com 
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