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Across Logistics integra o WMS da Generix com a plataforma
e-commerce Shopify
Across Logistics, empresa 3PL com um completo conjunto de serviços especialmente direcionados à
logística internacional, integra o sistema de gestão de armazém da Generix Group, editora de soluções
colaborativas para a supply chain, com a plataforma da Shopify, empresa canadense de comércio
eletrônico que é responsável por oferecer uma série de serviços para simplificar a gestão da loja online
para pequenos comerciantes.
A Across Logistics continua sua estratégia de crescimento a partir de una posição bem consolidada como
prestadora de um conjunto de serviços específicos como entreposto aduaneiro e produtos perigosos,
refrigerados, perecíveis, etc. O objetivo da Across Logistics é continuar melhorando seu serviço integral
em cada etapa dos processos, abrindo-se para oferecer sempre o melhor serviço logístico, seguindo sua
regra de não transmitir problemas aos seus clientes, mas sim oferecer-lhes soluções.
No início de 2021 a Across Logistics optou pelo Sistema de Gestão de Armazém (WMS) da Generix com o
objetivo não só de melhorar a operação do seu armazém em Valência, mas também de poder oferecer
serviços aos seus clientes de e-commerce. Neste momento a Across Logistics já está trabalhando com
alguns clientes internacionais do outro lado do Atlântico como um Hub de distribuição para toda a Europa
e nesta tarefa o Sistema de Gestão de Armazém, o Generix WMS é uma ferramenta fundamental para a
gestão de armazém e o faturamento.
O sistema de gestão de armazém costuma funcionar em conjunto com os respectivos ERPs dos clientes,
no entanto, a novidade desta vez é que o WMS foi integrado diretamente com o Marketplace da Shopify,
uma das plataformas de maior crescimento no e-commerce e que alguns dos clientes da Across Logistics
utilizam para suas operações de negócio. Esta primeira integração com uma ferramenta diferente das
usuais demonstra a força e versatilidade do WMS da Generix e sua capacidade de atender às necessidades
da logística online, com suas características e requisitos especiais.
“Hoje em dia, para oferecer um serviço de alta qualidade é importante trabalhar em um ambiente
conectado e automatizado. Graças a Generix Group, a concretização deste projeto permitiu-nos adquirir o
¨know how¨ necessário para integrarmos com Marketplaces oferecendo aos nossos clientes serviços de
venda B2B e B2C” explica Giuseppe Di Martino, IT & Project Manager da Across Logistics.
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“Operadores logísticos (3PL) líderes, como a Across Logistics, estão cientes da importância do e-commerce
e da necessidade de oferecer serviços adaptados a um modelo de negócio online que revolucionou o mundo
da logística e ao qual devem ser capazes de responder com solidez e soluções tecnológicas eficazes, como
as da Generix, que garantem o melhor serviço aos seus clientes e a sua própria rentabilidade. Estamos
orgulhosos de poder acompanhá-los neste processo” afirma Philippe Ducellier, Diretor Geral da Generix
Group Spain.

Sobre a GENERIX GROUP
Generix Group é especialista em Supply Chain Colaborativa, presente em 60 países, graças a suas subsidiárias e rede de parceiros. Mais de 6.000
empresas em todo o mundo utilizam suas soluções SaaS. Os 750 colaboradores do grupo fornecem suporte diário a clientes como Carrefour,
Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero e Geodis na transformação digital de sua Supply Chain. Sua plataforma colaborativa, Generix
Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manter as promessas que fazem aos seus clientes. Ela conecta as empresas a todos os seus parceiros para
que juntos possam operar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e gerenciar de forma colaborativa processos em tempo real. Generix
Supply Chain Hub destina-se a todos os players da Supply Chain: fabricantes, fornecedores de logística (3PL/4PL), varejistas e distribuidores.
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

Sobre a ACROSS LOGISTICS
Across Logistics assessora, organiza e coordena as operações de transporte aplicando as normas do comércio internacional, com o objetivo de
que cada mercadoria chegue ao seu destino final no menor tempo possível e em perfeitas condições.
Em um mercado global competitivo, em que as transações internacionais se tornam cada vez mais complexas, a Across Logistics nasceu com a
vocação de atingir os mais altos níveis de satisfação do cliente, oferecendo as soluções logísticas mais eficientes. A empresa procura não transmitir
problemas aos seus clientes, mas sim oferecer-lhes soluções.

Sobre a SHOPIFY
Shopify.com é uma empresa canadense de comércio eletrônico com sede em Ottawa, Ontário, que desenvolve o software de mesmo nome,
responsável por oferecer uma série de serviços, incluindo pagamentos, marketing, envios e ferramentas de fidelização de clientes para simplificar
o processo de lojas online e sistemas de varejo de ponto de venda.
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