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Comunicado de imprensa 
3 de novembro de 2021 

 

Kave Home escolhe a plataforma Generix Supply Chain Hub 
para otimizar sua logística e transporte 

 

Kave Home, uma empresa de design, desenvolvimento, fabricação e distribuição de móveis e decoração, 
escolhe a Generix Group, fornecedora de soluções colaborativas SaaS para a supply chain, com suas 
soluções da plataforma Generix Supply Chain Hub para otimizar a logística e o transporte de seus 
produtos. 

 

 

Dentro do seu plano estratégico de crescimento, o objetivo da Kave Home ao lançar este projeto era 
melhorar radicalmente a sua capacidade logística, de modo que adquirisse a competência de gestão de 
armazéns omnichannel, além de otimizar o transporte dos seus produtos (exportação, distribuição 
própria, e-commerce etc.). 
 

Para tal, a empresa optou pelas duas soluções principais da plataforma Generix Supply Chain Hub, ou 
seja, a solução de gestão de armazém (Generix WMS) para gerir a logística do seu armazém de mais de 
30.000m² localizado em Fogars de la Selva (Barcelona, Espanha) e que gerencia mais de 5.000 referências 
de produtos e também a solução de gestão de transportes (Generix TMS), para controlar os custos do 
seu transporte, otimizar as suas rotas e aumentar a rastreabilidade dos seus envios. 
 

A empresa também decidiu implementar soluções de visibilidade como Generix Supply Chain Visibility, 
uma vez que, tendo em conta o seu forte compromisso com o e-commerce, a visibilidade também é uma 
necessidade para a Kave Home. Agora, ela poderá oferecer informações sobre suas remessas com 
facilidade e em tempo real para seus parceiros de logística e seus próprios clientes. 
 

Por fim, com o objetivo de interligar a plataforma Generix Supply Chain Hub e todo o ecossistema logístico 
que a Kave Home já possuía (ERP, automação de armazém, relacionamento com transportadoras e outros 
parceiros), a empresa de móveis e decoração decidiu implementar a plataforma de integração Generix 
TradeXpress. Este conjunto de soluções, perfeitamente integradas, permitirá que a Kave Home gerencie 
toda a sua supply chain com extrema eficiência e fará uma contribuição decisiva para impulsionar sua 
estratégia de crescimento. 
 

“Estamos muito orgulhosos de que a Kave Home tenha confiado na plataforma Generix Supply Chain Hub 
e sua ampla variedade de soluções: WMS, TMS, TradeXpress, SCV...” diz Philippe DUCELLIER, Diretor Geral 
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da Generix Group Spain. “O caso da Kave Home é um exemplo de como as soluções da Generix Group 
constituem um pacote de soluções perfeitamente coordenadas, capazes não só de melhorar a eficiência 
da operação de cada empresa, mas também de se integrar com agilidade e solidez às necessidades dos 
clientes e dos seus próprios agentes de logística e de transporte”. 
 

 

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 770 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 Juliá Grup 

Julià Grup é uma empresa de design, desenvolvimento, fabricação e distribuição de móveis e decoração. Fundada em 1982, atualmente 
comercializa toda a sua coleção sob a marca Kave Home e está presente em mais de 70 países. 

Nossa equipe interna de design está comprometida com a inovação em processos e materiais, além de focar no aprimoramento de cada detalhe 
associado à cadeia de valor do produto, com o objetivo de desenvolver peças que estejam sempre em dia com as tendências, além de serem 
funcionais, duráveis e sustentáveis. Projetado para todos aqueles profissionais que estão sempre em busca de algo mais. 

Para mais informações: www.kavehome.com 
 

http://www.generixgroup.com/br
http://www.kavehome.com/

