GRUPO ID LOGISTICS ADOTA SISTEMA DE GERENCIAMENTO WMS
MANHATTAN PARA APOIAR CRESCIMENTO EM NOVOS SETORES

O grupo ID Logistics, presente em 16 países da Europa, América Latina, Ásia e África e que gerencia 275
sites de empresas de vários setores, passa a adotar a solução de gerenciamento WMS Manhattan.
Inicialmente, ela será usada para os clientes do setor farmacêutico, aproveitando a expertise da
Manhattan na área, mas a utilização da nova ferramenta deverá se estender a outros setores e regiões de
atuação da ID Logistics.
De acordo com Christophe Satin, Diretor de Operações da ID Logistics, "acima de tudo, o nosso principal
objetivo é maximizar os níveis de serviço para os nossos clientes através da implantação de soluções
dedicadas, inovadoras e de alto desempenho. Para cumprir este objetivo e continuar o desenvolvimento
da empresa, reconhecemos a necessidade estratégica de adotar soluções sofisticadas para serem
implantadas em operações mais complexas”.
A ID Logistics baseou a sua decisão no perfil inovador da Manhattan para atender às crescentes
necessidades dos clientes. Também pesou na escolha a experiência de 26 anos da empresa que possui
clientes de vários setores da indústria em todo o mundo. Além disso, a operadora reconhece a capacidade
comprovada das soluções da Manhattan para gerir as mais complexas cadeias de suprimentos, com
destaque para a tecnologia avançada da ferramenta.
Segundo Rémy Malchirand, diretor da Manhattan Associates França, "a ID Logístics e a Manhattan
Associates compartilham valores fundamentais, incluindo o compromisso de inovação contínua e de
dedicação à excelência do serviço. Estamos honrados em termos sido escolhidos por este provedor líder
de serviços de logística. Ambos, ID Logistics e seus clientes podem confiar de que a equipe de Manhattan e
as suas soluções em constante evolução irão introduzir recursos que ajudarão a construir a fidelidade à
marca, gerar receitas e aumentar as margens operacionais".
SOBRE A MANHATTAN ASSOCIATES
A empresa oferece soluções para toda a cadeia de suprimentos, englobando todos os pontos de
distribuição, desde a venda até a pronta entrega ao cliente. Da loja ou centro de distribuição, via rede do
cliente, a Manhattan projeta, desenvolve e implementa soluções líderes para apoiar o crescimento e a
rentabilidade do cliente.
SOBRE O GRUPO ID LOGISTICS
ID Logistics é um grupo internacional especializado em contrato logístico, tendo realizado em 2015 um
volume de negócios de 930,8 milhões de euros. O grupo gerencia 275 sites localizados em 16 países,
representando 5 milhões de m² operados na Europa, América Latina, Ásia e África, com 18,5 mil

colaboradores. Com forte presença no varejo, indústria e comércio eletrônico e com expertise no preparo
de pedidos unitários, a ID Logistics se caracteriza por trabalhar com um alto nível de tecnologia e uma
abordagem sustentável. As ações da ID Logistics estão listadas no mercado regulamentado da NYSE
Euronext Paris, B (código ISIN: FR0010929125). O Grupo é dirigido por Eric Hémar.
ID LOGISTICS BRASIL
Maior filial do grupo, a ID Logistics Brasil serve como apoio técnico para a filial Argentina, bem como base
para o desenvolvimento de outras filiais na América Latina. Nos últimos dois anos, a operação brasileira
tem crescido a uma taxa de 25% ao ano.

Mais informações: (11) 3809-3400 e www.id-logistics.com
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