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3PL diepvriesspecialist Logikfred, kiest voor de WMS oplossing 
van Generix  

Logikfred, een 3PL operator die verbonden is aan de groep Argelich Transports, een familiebedrijf met 
een jarenlange traditie dat nationale en internationale transport- en logistieke diensten aanbiedt, zal 
het Warehouse Management System (WMS) van Generix Group implementeren in hun magazijn voor 
diepvriesproducten. 

Logikfred is een logistieke operator die gespecialiseerd is in diepvriesvervoer, een van de meest veelei-
sende segmenten in de logistieke wereld. Om deze markt te kunnen bedienen, beschikt het bedrijf over 
een buitengewone infrastructuur met vijf grote vriestunnels van -40°C en negen opslagkamers van -22°C, 
die tot 33.000 pallets kunnen bevatten. Logikfred, gevestigd in Lleida in Spanje, biedt ook droge opslag 
voor goederen die bestemd zijn om te worden ingevroren of die geen gekoelde behandeling vereisen. 

De groei van het aantal klanten van het bedrijf, de behoefte aan integratie met hun systemen, samen met 
de hoge eisen van het soort producten dat zij behandelen, brachten de managers van het bedrijf ertoe de 
invoering te bestuderen van nieuwe, krachtigere WMS-oplossingen die in staat waren gemakkelijk te com-
municeren met de meest gangbare ERP's, een behoefte die steeds meer aanwezig is in de logistieke we-
reld. 

Na een periode van dataverzameling en het vaststellen van specifieke behoeften, zal Logikfred uiteindelijk 
het Generix Warehouse Management System (WMS) implementeren, die haar de degelijkheid biedt die 
in de loop van decennia bij operatoren van alle groottes en sectoren werd aangetoond en die de intercon-
nectie met ERP-systemen vergemakkelijkt. De oplossing van Generix zal de wendbaarheid, de efficiëntie, 
het voorraadbeheer in real time en, kortom, de kwaliteit van de dienstverlening verhogen, wat de verbin-
tenis is tegenover haar klanten. 

De WMS oplossing zal perfect worden gecombineerd met het Generix Yard Management System (YMS), 
dat ook voor Logikfred zal worden geïmplementeerd voor de controle van het vrachtwagenpark. 

“Wij hebben in Generix een krachtige, kwalitatief hoogstaande tool gevonden in het Warehouse Manage-
ment Systeem.  Het heeft ook een groot vermogen tot evolutie en aanpassing, waardoor wij onze maga-
zijnen en vlootbeheer kunnen verbinden en automatiseren, en onze managementsystemen in real time 
kunnen integreren met die van onze klanten. Met deze verandering hopen we een transformatie te volt-
ooien die ons in staat zal stellen wendbaarder en efficiënter te zijn en beter in te spelen op de huidige eisen 
van onze omgeving”, legt Xavier Argelich, algemeen directeur van Logikfred, uit.  

“"Wij zijn er trots op nog een 3PL als Logikfred aan onze klantenportefeuille te kunnen toevoegen. Meer 
en meer logistieke operatoren beseffen hoe essentieel het is om hun magazijnprocessen te digitaliseren 
om meer reactief te kunnen reageren op de behoeften van hun klanten," verklaart Philippe DUCELLIER, 
Algemeen Directeur van Generix Group Spain. "Bovendien zal Logikfred, door onze SaaS oplossingen te 
gebruiken, uitgaven vermijden in periodes van lagere activiteit, terwijl het zijn capaciteit volledig behoudt 
om hun diensten aan te bieden in tijden van hogere vraag.”   
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Over GENERIX GROUP 

Generix Group is een Collaborative Supply Chain expert, aanwezig in meer dan 60 landen dankzij haar filialen en netwerk van partners. De SaaS-
oplossingen worden gebruikt door meer dan 6 000 bedrijven wereldwijd. De 800 medewerkers van de groep begeleiden dagelijks klanten zoals 
Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor en Ferrero in de digitale transformatie van hun Supply Chain. 

Het collaboratieve platform, Generix Supply Chain Hub, helpt bedrijven om de belofte die ze aan hun klanten doen, na te komen. Het verbindt 
bedrijven met al hun partners, zodat ze samen fysieke stromen kunnen beheren, informatiestromen kunnen digitaliseren en processen in real 
time kunnen beheren. Generix Supply Chain Hub is bedoeld voor alle actoren in de supply chain: fabrikanten, logistieke dienstverleners (3PL/4PL) 
en distributeurs. 

Meer info: www.generixgroup.com   

 
Over Logikfred 

LOGIKFRED is het belangrijkste opslag- en distributiecentrum van ARGELICH om de transportdiensten te vervolledigen en zo een integraal systeem 
van oplossingen te vormen. Hun opslag- en logistiek platform in Vila-sana (Lleida) bestrijkt alles, van inzameling en opslag in droge, gekoelde of 
ingevroren omstandigheden, tot verpakking, etikettering en distributie onder de beste omstandigheden. 

Met de modernste technologie en grote flexibiliteit is LOGIKFRED uitgegroeid tot een leider in servicekwaliteit en een duidelijke maatstaf voor 
magazijnoplossingen in het hele land. 

Meer info: https://www.transportsargelich.com/logikfred  
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