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A Empresa 

A Generix Group é uma multinacional de origem francesa cotada em bolsa, 
especializada em consultoria e desenvolvimento de tecnologia para a 
desmaterialização de processos de negócio e gestão integral da supply 
chain. 

Presente em mais de 30 países através de 7 filiais (Espanha, Bélgica, Brasil, 
França, Itália, Portugal e Rússia), com uma equipa de 380 colaboradores e 
uma rede alargada de distribuidores e parceiros em todo o mundo, a 
Generix conta com mais de 5.000 clientes internacionais, desde pequenas a 
grandes empresas. 

Em Portugal desde 1997, a oferta da Generix baseia-se numa forte 
experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas e aplicações 
SaaS (software as a service) nas áreas do EDI, Integração de Sistemas, 
Fatura Eletrónica, Portais Colaborativos B2B e gestão integral da Supply 
Chain, nomeadamente a oferta de produtos e serviços de Gestão de 
Armazéns, Gestão de Transportes e Gestão de Aprovisionamentos. 

No mercado português, a Generix conta com mais de 600 clientes de áreas 
tão diversas como o Retalho, Indústria, Logística e Transportes, entre outras, 
impondo-se como a oferta mais sofisticada do mercado.  

Mais de 600 clientes em Portugal 
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Dados de Referência 

>  Desmaterialização de processos em 280 Centrais de Compra  

>  + 1200 Armazéns otimizados 

>  3000 B2B Gateways instalados 

>  30 000 Fornecedores ligados ao portal 

>  20 000 000 Encomendas tratadas / dia 

>  90 M Faturas Eletrónicas / ano  

>  2 M de documentos transacionados / dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missão 

A Generix, através da sua oferta de soluções colaborativas, tem como 

objetivo ajudar os clientes a reforçar a sua capacidade competitiva e de 

diferenciação, enfrentando os desafios da Era Digital.  

A missão da Generix passa por construir uma supply chain digital, desmate-

rializar todos os fluxos, acompanhar o cliente no seu processo de compra, 

permitir às empresas ganhar em eficiência e construir novos serviços de 

diferenciação.   

 

Visão 

O grande desafio é ajudar os clientes a reforçar a capacidade competitiva 

e de diferenciação através um aproveitamento das suas próprias capaci-

dades e a tirar partido de toda a comunidade que constitui o seu ecossis-

tema. Oferecer às empresas tecnologias que permitam otimizar o funcio-

namento da empresa, construir serviços inovadores e responder aos novos 

comportamentos de compra. 
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I - SOLUÇÕES 

1.1 SUPPLY CHAIN  

Soluções para gestão integral da Cadeia de Abastecimento que ajudam os 

profissionais de logística na otimização de níveis de serviço e controlo de 

custos logísticos e de transporte. 

 

1.1.1 WMS – Software de gestão de armazéns 

1.1.2 Logística e-commerce 

1.1.3 Software de gestão de transportes 

1.1.4 Aprovisionamentos colaborativos  

1.1.5 Gestão de pedidos logísticos 

 

 

 

 

 

1.2 COLABORAÇÃO MULTI-EMPRESAS  

Soluções para desmaterialização e simplificação de processos de negócio, 

troca eletrónica de informação entre empresas e parceiros de negócio 

(clientes, fornecedores). 

 

1.2.1 Plataforma de Integração  

1.2.2 Serviços EDI 

1.2.3 Fatura eletrónica 

1.2.4 Portais colaborativos (B2B + P2P) 

1.2.5 Collaborative Network 

1.2.6 Desmaterialização de documentos 

1.2.7 Certificação legal de documentos  

1.2.8 Gestão de documentos eletrónicos 

1.2.9 Reaprovisionamentos colaborativos 
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1.3 MARKETING DE VENDAS 

Soluções para centralização e orquestração do percurso de compra, seja 

digital ou tradicional, gestão de campanhas de fidelização de clientes e 

harmonização das vendas cross-channel.  

 

1.3.1 Fidelização e promoção de vendas  

1.3.2 Web-to-store/Store-to-web sales 

1.3.3 Dirigir o cross-channel Marketing  

1.3.4 Execução e armazenamento na loja 
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http://www.generixgroup.com/pt-pt/ 

 

Para mais informações contacte: 

 

BeIdeas 

Vanessa Leão 

Tel. 96 134 09 80 

vanessa.leao@beideas.com 

 

GENERIX GROUP 

Monica Conceição 

Responsável Marketing & Comunicação 

Tel. 91 585 15 03 

mconceicao@generixgroup.com 

 

 
   



 

  

 


