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Generix Group posicionada no Quadrante Mágico Gartner 2019
para Warehouse Management Systems (WMS)
A Generix Group, fornecedora global de software SaaS projetada para acelerar as atuais
Supply Chains colaborativas, foi listada pela Gartner como uma das fornecedoras de soluções
WMS, com seu reconhecimento no "2019 Magic Quadrant for Warehouse Management
Systems (WMS)"*. A empresa fez seu posicionamento de um "notable vendor" para um
"niche player", com a mais alta classificação para Habilidade de Execução.
Para as equipes da Generix Group, este anúncio demonstra sua capacidade de oferecer
suporte aos clientes para alcançar seus objetivos de excelência operacional. Ainda do ponto
de vista da Generix Group, ele também marca o sucesso do desenvolvimento internacional da
empresa e sua estratégia de implantação de SaaS.

“Estamos

orgulhosos desse reconhecimento no mercado da Supply Chain. Acreditamos que o
reconhecimento da Generix Group pelo Gartner é um depoimento da posição internacional da empresa
como líder na transformação digital da Supply Chain, impulsionada por nossas soluções e serviços
inovadores e poderosos. É também para nós, uma confirmação retumbante de nosso direcionamento
estratégico para o modelo SaaS que começou há mais de 10 anos.”
Jean-Charles Deconninck, Presidente, Generix Group

Generix Group Oferece uma Experiência de Gerenciamento de Armazém Sem Igual,
garantindo os mais altos níveis de excelência operacional
Pioneira do Software Supply Chain SaaS, a Generix Group ajuda seus clientes a cumprir as promessas
feitas a seus clientes. Para chegar lá, a empresa oferece uma gama de soluções através de sua
plataforma Generix Supply Chain Hub integrando Gestão de Armazéns (WMS), Gestão de Transportes
(TMS), Gerenciamento de Pedidos (OMS) e Estoque Gerenciado pelo Fornecedor (Vendor Management
Inventory), junto com EDI (Electronic Data Interchange) completo, portais colaborativos e interfaces
visuais intuitivas.
Operando em mais de 60 países em todo o mundo, a Generix Group está em um período de crescimento
rápido e sustentado, particularmente na América do Norte e na Rússia.
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Atendendo a vários setores, desde o consumidor (FMCG) e bens de luxo até o varejo automotivo e
aeroespacial, a Generix Group ajuda os clientes a gerenciar totalmente o pedido do cliente desde a
compra até a entrega final.
Para acessar o relatório complete do Gartner, “Magic Quadrant for Warehouse Management Systems
2019” acesse: https://info.generixgroup.com/BR-quadrante-magico-gartner-wms-2019.html
* * Quadrante Mágico do Gartner para Sistemas de Gerenciamento de Armazém, C. Klappich, Simon
Tunstall, 08 de maio de 2019
Isenção de responsabilidade do Gartner
O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os
usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações
de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de Pesquisa e Consultoria do Gartner e não devem ser
interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta
pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Generix Group
A Generix Group é especialista em Supply Chain colaborativa com uma presença em 60 países, graças às suas subsidiárias e rede
de parceiros. Mais de 6.000 empresas em todo o mundo usam suas soluções SaaS. Os 500 funcionários do grupo fornecem suporte
diário a clientes como Carrefour, Danone, Logística FM, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero e Geodis para facilitar a transformação digital
de suas Supply Chains.
Sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manter as promessas que fazem aos seus clientes.
Ele combina os recursos para executar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e conectar empresas a todos os seus
parceiros, em tempo real.
Generix Supply Chain Hub é para todos os intervenientes na Supply Chain: fabricantes, fornecedores de logística (3PL/4PL) e
distribuidores.
Fundada em 1990 na França, a empresa está listada no mercado Eurolist da bolsa de valores Euronext Paris, compartimento C
(ISIN: FR0004032795). Para saber mais: http://www.generixgroup.com
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