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Logikfred, empresa 3PL especializada em produtos 
congelados, escolhe a solução WMS da Generix 

 
A Logikfred, empresa 3PL ligada ao grupo Argelich Transports, uma empresa familiar com um longo 
histórico que oferece serviços de transporte e logística, no âmbito nacional e internacional, 
implementará o Sistema de Gestão de Armazéns (WMS) da Generix Group no seu armazém de 
congelados. 

A Logikfred é um operador logístico especializado em ultracongelação, um dos segmentos mais 
exigentes do mundo logístico. Para responder às necessidades deste mercado, a empresa dispõe de 
infraestruturas específicas que incluem cinco grandes túneis de congelação a -40° e nove câmaras de 
armazenamento a -22°, com capacidade para armazenar até 33.000 paletes. Com sede em Lleida, a 
Logikfred oferece também armazenamento a seco para mercadorias que se destinem a congelação 
ou que não necessitem de tratamento a frio. 

O crescimento dos clientes que a empresa está a experienciar, as necessidades de integração com os 
seus sistemas, juntamente com as elevadas exigências do tipo de produto com que trabalham, 
levaram os gestores da empresa a estudar a necessidade de adotar novas soluções WMS, mais 
robustas e capazes de intercomunicar facilmente com os ERP mais comuns, uma necessidade cada vez 
mais presente no mundo logístico. 

Após um período de recolha de dados e identificação de necessidades específicas, a Logikfred irá 
finalmente implementar a solução de Gestão de Armazéns da Generix (WMS), que oferece uma 
robustez comprovada, ao longo de décadas em operadores de todas as dimensões e setores, e facilita 
a interconexão com sistemas ERP. A solução da Generix irá aumentar a agilidade, eficiência, controlo 
de stock em tempo real e, em suma, a maximização da qualidade do serviço, que é o compromisso 
com os seus clientes. 

A solução WMS irá combinar perfeitamente com o sistema Yard Management System (YMS) da 
Generix, que será também implementado pela Logikfred para controlar o parque logístico de camiões. 

"Encontrámos na Generix uma ferramenta robusta e de alta qualidade no sistema de gestão de 
armazém. Tem ainda uma grande capacidade de evolução e adaptação, permitindo-nos conectar e 
automatizar os nossos armazéns e gestão de frotas, integrando os nossos sistemas de gestão, em 
tempo real, com os dos nossos clientes. Com estas alterações esperamos alcançar uma transformação 
que nos permita ser mais ágeis, eficientes e mais sensíveis às atuais exigências do nosso setor", explica 
Xavier Argelich, CEO da Logikfred. 



  

 
"Temos orgulho em adicionar mais um operador 3PL, como a Logikfred, à nossa carteira de clientes. 
Cada vez mais, os operadores logísticos apercebem-se da importância da digitalização dos seus 
processos de armazém para serem mais reativos na resposta às necessidades dos seus clientes", 
explica Philippe Ducellier, Diretor Geral da Generix Group Espanha. "Além disso, ao adotar as nossas 
soluções SaaS, a Logikfred evitará gastos em períodos de menor atividade, mantendo ao mesmo tempo 
a sua capacidade de oferta de serviços em tempos de maior procura.” 

 

Sobre a GENERIX GROUP 

A Generix Group, empresa especialista na Supply Chain Colaborativa, está presente em 60 países, através das suas filiais e rede parceiros. 
As suas soluções SaaS são utilizadas por mais de 6000 empresas em todo o mundo. Os 800 colaboradores do grupo apoiam diariamente 
clientes como Auchan, Carrefour, DHL, Gefco, L’Oréal, Luís Simões, Nestlé, Sogrape, Unilever, etc., na transformação digital da Supply 
Chain.  

A plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manter a promessa logística aos seus clientes. Conecta as 
empresas a todo o ecossistema de parceiros e combina as capacidades de execução de fluxos físicos, digitaliza os fluxos de informação e 
conecta as empresas com todos os seus parceiros, em tempo real.  

Saiba mais: www.generixgroup.com   

 
Sobre a Logikfred 

A LOGIKFRED é o principal centro de armazenamento e distribuição da ARGELICH para complementar os serviços de transporte, formando 
assim um sistema de soluções integrais. O seu armazém e plataforma logística em Vila-sana (Lleida), abrange desde a recolha e 
armazenamento a seco, refrigerado ou congelado até ao acondicionamento, rotulagem e distribuição nas melhores condições. 

Com tecnologia de ponta e grande flexibilidade, a LOGIKFRED tornou-se líder em qualidade de serviço e uma referência inequívoca para 
soluções de armazenamento a nível nacional. 

Saiba mais: https://www.transportsargelich.com/logikfred  
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