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Bernard Stockage & Logistique elege solução WMS da Generix Group 
 

Bernard Stockage & Logistique, uma filial logística do grupo G.BERNARD Transport & Logistique, elegeu 
o sistema de gestão de armazéns (WMS) da Generix Group, editor de soluções colaborativas SaaS para 
o ecossistema da Supply Chain, Indústria e Retalho. 
 
O grupo G.BERNARD, tem mais de 55 anos de experiência na gestão de fluxos de mercadorias. 
Atualmente, destaca-se pelo seu know-how em duas grandes áreas distintas e complementares: a 
logística e o transporte. O grupo pertence ao grupo Astre, que reúne mais de 150 PMEs europeias do 
setor, oferecendo assim aos seus clientes um serviço de rede de paletização nacional e internacional, 
garantindo a segurança e a rastreabilidade dos envios, desde do picking das mercadorias até à entrega. 

No âmbito de um concurso, a Bernard Stockage & Logistique escolheu a solução WMS da Generix Group 
para as suas atividades de 3PL. A Generix Group destacou-se graças à sua solução 100% SaaS que responde 
perfeitamente às necessidades da empresa. A solução vai aumentar a agilidade, a eficiência e o controlo 
do inventário em tempo real, bem como maximizar a qualidade de serviço. 

O grupo G.BERNARD está fortemente consolidado em França, possui três armazéns na região de  
Drôme (2 armazéns em Loriol-sur-Rhône, 1 armazém em Etoile-sur-Rhône), também está presente em 
Bouches-du-Rhône com um armazém (Lançon-de-Provence). 

A solução de gestão de armazéns (WMS) da Generix Group será inicialmente implementada no armazém 
de Etoile-sur-Rhône. Esta primeira fase vai possibilitar uma colaboração que vai ser estendida aos outros 
três armazéns através da criação de um "modelo central", que visa a uniformização e replicação de 
processos. Deste modo, as equipas da Generix Group vão trabalhar, em estreita colaboração, com as 
equipas da Bernard Stockage & Logistique para implementar a solução neste primeiro armazém, antes de 
a estender aos restantes. 

«Desde a fase de pré-venda, a Generix Group foi capaz de compreender os nossos desafios e oferecer-nos 
uma solução que corresponde perfeitamente às nossas necessidades. É com enorme prazer que iniciamos 
esta colaboração através desta primeira implementação no nosso armazém em Etoile-sur-Rhône. A 
solução proposta é completa, altamente configurável e personalizável, e irá, sem dúvida, responder aos 
nossos desafios enquanto 3PL com a dimensão multi-atividade que temos.», diz Alain Bernard, Diretor 
Geral do G.BERNARD Group. 
 
«Temos orgulho em adicionar o grupo G.Bernard à nossa carteira de clientes. É o início de uma parceria 
humana e técnica entre a Generix Group e a Bernard Stockage & Logistique, onde iremos formar e apoiar 
os seus colaboradores no manuseamento e implementação da solução. É uma grande oportunidade para 
podermos estabelecer esta metodologia, através do apoio total neste primeiro armazém, para que a 
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empresa possa confiar numa boa implementação nos seus outros três armazéns.», explica Philippe 
Seguin, Diretor Geral da Generix Group em França.  
 
 
 
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, DHL, FM Logistic, FnacDarty, Gefco, L’Oréal, Luís Simões, Nestlé, Sogrape, Unilever, 
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. 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 intervenientes da supply chain: industriais, 
operadores logísticos (3PL/4PL), e distribuidores. 
Fundada em França em 1990, a empresa é cotada na Euronext Paris, compartiment C (ISIN: FR0010501692). 
Para mais informações visite www.generixgroup.com/pt  
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