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Solução WMS da Generix Group apoia o crescimento da ANEXA Logística 

 
A ANEXA Logística, um operador logístico especializado no comércio internacional, localizado na 
Comunidade Valenciana e com acesso às principais ligações por via aérea, terrestre e marítima, 
selecionou o Software de Gestão de Armazéns (WMS) da Generix Group para responder ao seu 
crescimento. 

 

A ANEXA, com duas décadas de experiência no mercado internacional, especialmente na Ásia, e com 
agentes conectados em todo o mundo e um abrangente serviço de gestão integrado de mercadorias que 
inclui todos os procedimentos alfandegários, posicionou-se como uma referência no seu setor e alcançou 
um sólido trajeto de crescimento. Como operador de logística integrada, oferece ao mercado uma gama 
completa de serviços para recebimento, armazenamento, embalagem, etiquetagem, paletização, logística 
reversa, etc.   

Com o objetivo de responder à crescente demanda e oferecer soluções logísticas integradas B2B, B2C e 
B2B2C aos seus clientes, assim como manter a qualidade e o serviço personalizado que caracteriza o 
padrão da empresa, a ANEXA Logística optou por um sistema de gestão de armazém de fácil integração 
com os sistemas informáticos dos seus clientes. 

O WMS da Generix Group foi a solução escolhida, não só pela sua flexibilidade e adaptabilidade às 
necessidades do cliente, mas também pela sua posição sólida comprovada no mercado dos operadores 
logísticos, tanto na Espanha como em território internacional. O sistema de gestão de armazéns da 
Generix permitirá à ANEXA manter a qualidade de serviço oferecida até agora e responder ao aumento 
das demandas e das necessidades de seus clientes. Facilitará ainda a monitorização de todo o processo de 
armazenamento, etiquetagem, envio etc., que qualquer operador logístico precisa garantir. 

“Graças à nossa colaboração com a Generix, voltamos a reforçar o compromisso com os nossos clientes”, 
afirma Ernesto Morell, CEO da ANEXA Logística. “Agora, mais do que nunca, num clima onde a incerteza 
gera profundas mudanças na nossa indústria, ter a capacidade de assegurar flexibilidade é sinónimo de 
sobrevivência e qualidade. Soluções como o WMS nos ajudam a prosseguir este caminho”. 

“É um orgulho adicionar à nossa carteira de clientes 3PL um operador tão importante como a ANEXA 
Logística”, explica Philippe Ducellier, CEO da Generix Group Spain. “É cada vez mais evidente que as 
soluções WMS se converteram numa necessidade inevitável no mundo dos 3PL, onde as exigências de 
tempo e eficiência são crescentes e onde as soluções de gestão de armazém mais sólidas e comprovadas, 
como a da Generix Group, partem com a vantagem de décadas de experiência em que os nossos clientes 
nos avaliam, ano após ano, e depositam a sua confiança em nós e no nosso WMS”. 

 

Sobre a GENERIX GROUP 

A Generix Group, empresa especialista na Supply Chain Colaborativa, está presente em 60 países, através das suas filiais e rede de parceiros. As 
suas soluções SaaS são utilizadas por mais de 6.000 empresas no mundo. Os 800 colaboradores do grupo apoiam diariamente clientes como 
Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Ferrero, Geodis, entre outros, na transformação digital da sua Supply Chain. A sua plataforma 
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colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a realizar o compromisso logístico aos seus clientes. Ela combina as capacidades de 
execução dos fluxos físicos, de desmaterialização dos fluxos de informação, de gestão colaborativa dos processos e de conexão das empresas ao 
ecossistema dos seus parceiros, em tempo real. A Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os players da supply chain: indústrias, operadores 
logísticos (3PL/4PL), varejistas e distribuidores. 

Fundada na França em 1990, a empresa é listada na bolsa de valores Euronext Paris, compartiment C (ISIN: FR0004032795). 

Para mais informações visite www.generixgroup.com/br 

 

Sobre a Anexa Logística 

A ANEXA LOGÍSTICA iniciou sua atividade em novembro de 2000. A máxima da empresa desde o início sempre foi a de agregar valor ao produto 
dos nossos clientes em cada etapa da supply chain em que podem intervir. 

Isto, aliado ao profissionalismo e esforço de uma equipe de pessoas 100% empenhadas em cada um dos envios que a empresa gere, permitiu-
lhes continuar a crescer e ver o trabalho recompensado com a confiança dos seus clientes. 

Uma empresa com capital 100% espanhol, e numa zona estratégica para ligações nacionais e internacionais por terra, mar e ar. Oferecem soluções 
dinâmicas, flexíveis e eficientes para as necessidades de cada um de seus clientes. 

Desenvolvendo a atividade de agenciamento de cargas internacionais, a organização baseia cada uma de suas atividades em padrões de qualidade 
que são constantemente revisados com o único objetivo da melhoria contínua de seus processos. 

Para mais informações: https://www.anexalogistica.com 

http://www.generixgroup.com/br
https://www.anexalogistica.com/

