
 

Comunicado de imprensa 

27 de outubro, 2020 

Generix Group aposta em I&D e anuncia a criação da  
Generix Soft Group Roménia 

 

27 de outubro de 2020 - A Generix Group,  empresa fornecedora de soluções SaaS para a Supply Chain 
colaborativa e com mais de 20 anos de experiência na área de digitalização de processos, continua 
investir na sua área de I&D e anuncia a criação do Generix Soft Group Roménia, um centro de 
competências direcionado para a engenharia de software sediado na cidade de Cluj, a noroeste do país. 
Este investimento deverá estar concluído no dia 30 de outubro e mantém-se sujeito às condições 
habituais nesta área. A nova empresa será uma subsidiária da Generix Group SA.  

Graças à aquisição de uma empresa local, a Generix Soft Group Roménia terá prontamente mais de 70 
colaboradores a trabalhar nas soluções de software do grupo. A empresa recém-criada será constituída 
principalmente por designers-developers com elevadas competências no desenvolvimento de software 
com recurso a tecnologia de ponta. Além da criação de novas soluções, estas equipas irão trabalhar, em 
estreita colaboração com os colaboradores de I&D da Generix Group sediados em França e no Canadá, nas 
soluções de WMS, TMS e de desmaterialização. 

«A criação da Generix Soft Group Roménia assinala uma nova aposta dos nossos investimentos em I&D com 
o objetivo de oferecer mais e melhores benefícios aos 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 equipas trabalham diariamente para oferecer aos 
nossos clientes a plataforma de serviços digitais que lhes permita otimizar a performance da sua Supply 
Chain». 

 

Sobre a Generix Group 

A Generix Group é uma empresa especializada na Supply Chain Colaborativa com presença em 60 países, através das suas 
filiais e rede de parceiros. Mais de 6 000 empresas em todo o mundo utilizam as suas soluções SaaS. Os 550 colaboradores 
do grupo dão suporte diário a clientes como Auchan, Carrefour, Danone, DHL Portugal, FM Logistic, Fnac- Darty, Essilor, Luís 
Simões, Sogrape e Unilever, para facilitar a transformação digital das suas Supply Chains. A sua plataforma colaborativa, 
Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a honrar os seus compromissos com os seus clientes. Combina as capacidades 
de execução de fluxos físicos, digitaliza os fluxos de informação e conecta as empresas com todos os seus parceiros, em 
tempo real. Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os intervenientes da Supply Chain: fabricantes, operadores logísticos 
(3PL/4PL), distribuidores e retalhistas. 

Saiba mais em: www.generixgroup.com/pt  
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