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Generix Group versnelt haar R&D investeringen en kondigt de  
oprichting van Generix Soft Group Romania aan 

 

Generix Group, een leverancier van SaaS-oplossingen voor industriële, logistieke en retail 
ecosystemen versnelt zijn investeringen in Research & Development en kondigt de oprichting aan 
van Generix Soft Group Romania, een competentiecentrum voor software engineering in Cluj, een 
technologiecentrum en economische long in het noordwesten van Roemenië. Deze investering moet 
op 30 oktober worden afgerond en blijft onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden op dit 
gebied. De nieuwe entiteit wordt een dochteronderneming van Generix Group SA. 

Dankzij de overname van een lokaal bedrijf zal Generix Soft Group Romania onmiddellijk meer dan 70 
medewerkers hebben die aan de software oplossingen van de groep werken. Het nieuw opgerichte 
bedrijf zal voornamelijk bestaan uit designers-ontwikkelaars met sterke vaardigheden op het gebied 
van state-of-the-art technologieën. Deze teams zullen in zeer nauwe samenwerking en als een 
uitgebreid agile team met de R&D medewerkers van Generix Group in Frankrijk en Canada werken aan 
onze WMS, TMS en dematerialisatie oplossingen. 

“De oprichting van Generix Soft Group Romania markeert een nieuwe versnelling van onze R&D 
investeringen ten behoeve van onze klanten”, zegt Jean-Charles Deconninck, Voorzitter van Raad van 
Bestuur bij Generix Group. “Meer dan ooit staan innovatie en industrialisatie van onze oplossingen centraal 
in onze strategie. Al onze teams werken dagelijks om onze klanten het digitale dienstenplatform te bieden 
dat hen in staat stelt de prestaties van hun Supply Chain te optimaliseren”. 

  

Over Generix Group 

Generix Group is een Collaboratieve 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 650 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 informatiestromen, het collaboratief beheer van processen en het 
verbinden van bedrijven 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, compartiment C (ISIN : 
FR0004032795). Ontdek meer: http://www.generixgroup.com/ 
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