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

 
A Logikfred, operador 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 ultracongelados, 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 congelamento a -40°C e nove câmaras 
de armazenamento a -22°C, com capacidade para armazenar até 33.000 paletes. Com sede em Lleida, a 
Logikfred oferece também armazenamento a seco para mercadorias destinadas ao congelamento ou 
que não necessitem de tratamento a frio. 

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

Após um período de coleta de dados e identificação das necessidades específicas, a Logikfred irá 
finalmente implementar a solução de Gestão de Armazéns (WMS) da Generix Group, que oferece uma 
robustez comprovada ao longo de décadas em operadores de todos os tamanhos e setores, e que 
facilita a interconexão com sistemas ERP. A solução da Generix irá aumentar a agilidade, eficiência, 
controle de estoque 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 de gestão de pátio (Yard Management 
System - YMS) da Generix, que será também implementado pela Logikfred para controlar o pátio 
logístico de caminhões. 
 
“Encontramos 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 a gestão da nossa frota, e integrar nossos sistemas de gestão em 
tempo real, com os dos nossos clientes. Com estas alterações esperamos alcançar uma transformação 
que nos permitirá ser mais ágeis, eficientes e mais sensíveis às atuais exigências do nosso setor”, diz 
Xavier Argelich, Diretor Geral da Logikfred. 
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“Temos orgulho em adicionar mais um operador 3PL como a Logikfred, à nossa carteira de clientes. Cada 
vez mais, os operadores logísticos percebem a 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 Spain. “Além disso, ao adotar as nossas soluções na 
modalidade 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 demanda.” 
 
 
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 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 
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