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/// COMUNICADO DE IMPRENSA

ID Logistics inaugura un Campus de Innovación
Cavaillon, 2 de febrero de 2018. ID Logistics lançou ontem o seu Campus de Inovação em Châtres, na

região parisiense da França. A criação do Campus de Inovação - pioneiro para um fornecedor de
serviços de logística em França – encaixa plenamente com a estratégia de inovação do Grupo, que foi
lançada com sucesso nos últimos três anos em França e no estrangeiro.
O Campus de Inovação espalha-se ao longo de um vasto território transformado de mais de 1.500
m2, perto de dois outros locais operacionais (Castorama e Marionnaud) e possui cerca de 20
inovações que foram lançadas ou estão a ser testadas nas diversas subsidiárias do Grupo.
A abertura do Campus permitirá que clientes e possíveis clientes da ID Logistics vejam e tenham uma
ideia concreta de projetos específicos. Também é um lugar para formação e reuniões, tanto para o
pessoal do grupo ID Logistics quanto para os seus vários parceiros, como universidades líderes,
empresas em fase de criação e grupos industriais.
Essas inovações incluem especialmente:
- Inovações para melhorar a produtividade, a facilidade de uso e a qualidade das condições de
trabalho para os funcionários, como o Empilhador de Controlo Remoto (selecionador de
produtos semiautomático), o Efficient Pick (robô que move automaticamente as prateleiras para
uma secção de descarga), o Automated Shuttle e o arnês de assistência.
- Inovações voltadas para padrões de serviço para clientes: o robot sweeper, a solução “connected
wagon" da Everysens, baseada na Internet das Coisas, usada pelo IDEO e dando visibilidade total
sobre a localização dos vagões em funções.
- Inovações que oferecem melhor rastreabilidade do produto: identificação por vídeo (sistema de
monitorização HD) e tirar fotografias no carregamento.
- Inovações que permitem a otimização dos fluxos logísticos, em particular com a Rede Inteligente
(sistema para processamento operacional de Big Data).
- Inovações para apoiar o desenvolvimento do comércio eletrónico ou revenda multi-formato, em
particular o Sistema de Distribuição de Pedidos instalado em Marionnaud (com base na escolha
do requisito exato para produtos de alta e baixa rotação, juntamente com armazenamento
automatizado de itens de rotação média com itens escolhidos alocados para armazenar
recipientes e embalagens sob medida).
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/// NOTA DE PRENSA

Ludovic Lamaud, Vice-Presidente Executivo, Desenvolvimento e Inovação, comenta: "A abordagem
da inovação é fundamental para o desenvolvimento da ID Logistics. O objetivo é desenvolver novos
serviços que ofereçam um alto nível de valor agregado e melhorar processos e ferramentas
operacionais para apoiar a estratégia do Grupo de apoio ao cliente. Envolvemos todo o nosso
ecossistema, incluindo centros de pesquisa, start-ups e universidades líderes, a fim de estabelecer um
quadro estratégico global com metas que também sejam compartilhadas por todos os nossos
funcionários. A criação do Campus de Inovação desempenha um papel ativo na revolução cultural
que está presentemente a ocorrer no setor e em que a ID Logistics pretende ser uma força motora".
Eric Hémar, CEO e presidente da ID Logistics, acrescenta: "O nosso setor está em constante evolução,
com fluxos de logística mais rápidos, prazos de entrega mais curtos, mais produtos e uma preparação
mais intensa da unidade de pedidos. Temos de estar permanentemente a atualizar-nos e a inovar
para ajudar os nossos clientes a crescer e a convencer novos clientes ".

SOBRE A ID LOGISTICS
A ID Logistics é um grupo de logística internacional, com uma receita de 1.329 milhões de euros em 2017. A ID Logistics tem
cerca de 300 instalações em 17 países, representando 5,5 milhões de metros quadrados de armazenagem distribuídos pela
Europa, América Latina, Ásia e África e tendo ao seu dispor 19 mil funcionários. Com uma equilibrada carteira de clientes
entre setores de revenda, indústria, picking específico e comércio eletrónico, a ID Logistics oferecem soluções de alta
tecnologia e está firmemente comprometida com o desenvolvimento sustentável. A ID Logistics está cotada no
Departamento B do mercado regulamentado da NYSE Euronext em Paris (Código ISIN: FR0010929125). O Grupo é gerido
por Eric Hémar.
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