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PERSBERICHT 

Merelbeke, 27 mei 2019 

Generix Group gepositioneerd in Gartner’s 2019 Magic Quadrant 
for Warehouse Management Systems (WMS) 
Generix Group, een wereldwijde leverancier van SaaS-software die ontworpen is om de 
Collaborative Supply Chains te versnellen, is door Gartner erkend als een toonaangevende 
leverancier van WMS-oplossingen en is gepositioneerd in het Magic Quadrant for Warehouse 
Management Systems (WMS)* voor 2019. Het bedrijf heeft zijn positionering verbeterd van 
opmerkelijke leverancier naar nichespeler, met de hoogste positie in het segment van 
uitvoeringscapaciteit. 

Voor de teams van Generix Group toont deze aankondiging aan dat zij in staat zijn om de 
klanten te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen met operationele 
uitmuntendheid. Volgens Generix Group is het ook de bekroning van de internationale 
ontwikkeling van de onderneming en haar SaaS-implementatiestrategie.  

 

“We zijn trots op deze erkenning in de Supply Chain markt. We zijn ervan overtuigd dat Gartner’s erkenning 
van Generix Group een bewijs is van de internationale reputatie van het bedrijf als leider in de digitale 
transformatie van de Supply Chain door middel van efficiënte en innovatieve oplossingen en diensten. Het 
is ook een bevestiging van onze strategische drive naar het SaaS-model dat meer dan 10 jaar geleden 

begon.” 
Jean-Charles Deconninck, President, Generix Group 

 

Generix Group biedt een unieke ervaring op het gebied van Warehouse Management, 
waardoor het hoogste niveau van operationele uitmuntendheid wordt gegarandeerd 

Als pionier op het gebied van SaaS in de Supply Chain, stelt Generix Group haar klanten in staat om de 
belofte aan hun klanten na te komen. Om dit te bereiken, biedt het bedrijf een reeks oplossingen aan via 
het platform Generix Supply Chain Hub, waaronder Warehouse Management (WMS), Transport 
Management (TMS), Order Management (OMS), Vendor Management Inventory (VMI), evenals 
Electronic Data Interchange (EDI), collaborative portals en visibility platforms. 

 

Generix Group, die wereldwijd in meer dan 60 landen actief is, maakt een sterke groei , vooral de laatste 
jaren in Noord-Amerika en Rusland.  
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Generix Group helpt bedrijven in verschillende sectoren zoals consumentengoederen (FMCG), luxe, 
retail, luchtvaart en automotive om de bestelling van de klant te beheren, vanaf het moment van 
aankoop tot de uiteindelijke levering. 

 

Gartner’s “Magic Quadrant for Warehouse Management Systems 2019” is hier beschikbaar: 
https://info.generixgroup.com/BE-Gartner-WMS-Magic-Quadrant-2019.html 

 

* Gartner Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, C. Klappich, Simon Tunstall, 08 Mei 
2019  

Gartner Disclaimer 

Gartner promoot geen leveranciers, producten of diensten die in haar onderzoekspublicaties worden genoemd en adviseert 
technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te selecteren met de hoogste scores of enig ander onderscheid. De 
onderzoekspublicaties van Gartner geven de visie van de onderzoeksorganisatie Gartner weer en mogen niet worden opgevat 
als een verklaring van feiten. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief 
garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. 

Over Generix Group 

Generix Group is een Collaborative Supply Chain expert, aanwezig in meer dan 60 landen dankzij haar filialen en netwerk van 
partners. De SaaS-oplossingen worden gebruikt door meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd. De 550 medewerkers van de groep 
begeleiden dagelijks klanten zoals Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero en Geodis in de digitale 
transformatie van hun Supply Chain. 

Het collaboratieve platform, Generix Supply Chain Hub, helpt bedrijven om de belofte die ze aan hun klanten doen, na te komen. 
Het combineert de capaciteit van de uitvoering van fysieke stromen, dematerialisatie van informatie en de verbinding van 
bedrijfsprocessen met al hun partners in real time. 

Generix Supply Chain Hub is voor alle spelers binnen de Supply Chain: fabrikanten, externe logistieke dienstverleners (3PL/4PL) 
en retailers. 

Het bedrijf, opgericht in Frankrijk in 1990, is beursgenoteerd op de Eurolist market van Euronext Parijs, compartment C (ISIN: 
FR0004032795). Ontdek meer: http://www.generixgroup.com/nl 
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