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Generix Group acelera seus investimentos em P&D e anuncia a criação do
Generix Soft Group Romania
26 de outubro de 2020. Generix Group, fornecedor de soluções de aplicação SaaS para ecossistemas
da indústria, logística e varejo, está acelerando seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento
e anuncia a criação do Generix Soft Group Romania, um centro de competência em engenharia de
software com sede em Cluj, polo tecnológico e pulmão econômico no noroeste do país. Este
investimento tem a finalização prevista para 30 de outubro e encontra-se sujeito às condições
habituais nesta área. A nova entidade será uma subsidiária da Generix Group SA.
Graças à aquisição de uma empresa local, o Generix Soft Group Romania terá imediatamente mais de
70 funcionários trabalhando nas soluções de software do grupo. A empresa recém-criada será
composta principalmente por designers-desenvolvedores com fortes habilidades em desenvolvimento
de software em tecnologias de ponta. Essas equipes trabalharão em estreita colaboração e como uma
equipe ágil estendida com os colaboradores de P&D da Generix Group sediados na França e no Canadá
em nossas soluções de WMS, TMS e desmaterialização.
“A criação do Generix Soft Group Romania marca uma nova aceleração dos nossos investimentos em
P&D para o benefício dos nossos clientes”, afirma Jean-Charles Deconninck, Presidente da Generix
Group. “Mais do que nunca, a inovação e a industrialização das nossas soluções estão no centro da
nossa estratégia. Todas as nossas equipes trabalham diariamente para oferecer aos nossos clientes a
plataforma de serviços digitais que lhes permite otimizar o desempenho de sua Supply Chain”.

Sobre a Generix Group
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 650 funcionários do grupo fornecem suporte diário a clientes como
Carrefour, Danone, FM Logistic, ID Logistics, Essilor, Ferrero e Geodis para facilitar a transformação digital de suas Supply Chains. Sua
plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a manterem as promessas que fazem aos seus clientes. Ela conecta
empresas a todos os seus parceiros para que juntos possam executar fluxos físicos, digitalizar fluxos de informações e de forma colaborativa
gerenciar os processos em tempo real. Generix Supply Chain Hub é para todos os players na Supply Chain: fabricantes, fornecedores de
logística (3PL/4PL) e distribuidores e varejistas.
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: www.generixgroup.com

