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De Portugese IT- en elektronicadistributeur JP Sá Couto gaat aan de slag met 

Generix WMS om de prestaties van hun Supply Chain te verbeteren 
  

 
 
Generix Group, een wereldwijde leverancier van collaboratieve Supply Chain oplossingen in SaaS voor 
de industrie en retail, is geselecteerd door JP Sá Couto, het grootste bedrijf van de jp.group, om hun 
Warehouse Management System (WMS) te implementeren en het digitaliseringsproces en de Supply 
Chain prestaties van de groep te ondersteunen. Het project is reeds gestart, zal naar verwachting negen 
maanden duren en zal JP Sá Couto in staat stellen hun logistieke operaties te optimaliseren. 
 
JP Sá Couto, een Portugees bedrijf met een internationale aanwezigheid dat voornamelijk actief is in de ICT-sector, 
daagde Generix Group uit om een schaalbare, flexibele oplossing te vinden die zou beantwoorden aan de behoefte 
van optimalisatie van het magazijnbeheer. JP Sá Couto heeft een gevarieerde portefeuille van activiteiten op het 
gebied van distributie, onderwijs, IT-diensten en investeringen. De belangrijkste doelstelling van dit project is de 
verbetering van de prestaties van de Supply Chain door de implementatie van een WMS-systeem dat de logistieke 
activiteiten kan automatiseren. 
 
Het implementatieproject: automatisering en samenwerking staan centraal 
 
De implementatie van het WMS-project in SaaS zal naar verwachting negen maanden duren voordat het systeem 
volledig operationeel is. Deze oplossing zal JP Sá Couto in staat stellen om hun bestaande processen te 
automatiseren en efficiënter te controleren, zich bezig te houden met de automatisering en om weinig productieve 
taken af te schaffen, alsmede te integreren met partners en samen te werken met leveranciers. Bovendien zal de 
implementatie van de TradeXpress tool JP Sá Couto in staat stellen hun gegevens te integreren en te verbinden met 
de verschillende informatiesystemen van het bedrijf. De door Generix Group geleverde oplossing zal ook een aantal 
key performance indicators (KPI’s) omvatten die kunnen worden gebruikt om de belangrijkste processen op afstand 
en in real time te volgen. 
 
“Tijdens een zeer onvoorspelbaar jaar werden bedrijven geconfronteerd met diepgaande veranderingen in hun 
werkwijzen, en dit had een impact op processen, verkoopkanalen en de hele waardeketen. Daarom zal 2021 een 
cruciaal jaar zijn om de transformatie te versnellen”, zegt Pedro Gordo, Supply Chain Business Manager bij Generix 
Group. “De uitdaging van JP Sá Couto toont niet alleen de veerkracht van onze Portugese markt aan, maar ook het 
belang van investeringen in informatietechnologieën, wat zich vertaalt in een hogere productiviteit. De 
implementatie van een Warehouse Management Systeem is bijzonder belangrijk om veranderingen in de 
waardeketen en de marktvraag het hoofd te bieden.” 
 
“Technologie en de digitale transformatie van processen en operaties zijn van fundamenteel belang voor dit 
verbeteringsproces, en dat zijn ze het afgelopen jaar ook geweest. Het gebruik kunnen maken van een betrouwbare, 
complete en communicatieve Warehouse Management oplossing die snel geïmplementeerd kan worden, betekent 
een belangrijk voordeel voor ons project”, zegt Ivone Queiroz, Operations Director bij jp.di, Technology Distribution 



Business Unit of JP Sá Couto. “Na de opstart, en op korte termijn, is het doel een aanzienlijke verbetering van de 
algemene productiviteit, waarbij de operatoren zich meer concentreren op de controle en minder op de uitvoering. 
Op middellange en lange termijn verwachten zowel Generix Group als JP Sá Couto meer voordeel te halen uit de 
voortdurende verbetering van de bestaande logistieke processen, een voordeel dat wordt benut door de hoge 
flexibiliteit en functionele dekking van Generix WMS” 
 
 
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 750 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, digitalisatie 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: www.generixgroup.com 
  
 
Over jp.di (JP Sá Couto) 
jp.di werd opgericht in 1989 en beschikt over bijna drie decennia ervaring in de distributie van de meest prestigieuze merken van 
ICT en elektronica. Geïntegreerd in jp.group, heeft jp.di zich gevestigd als de geprefereerde zakenpartners, dankzij zeer nauwe 
relaties, zijn gespecialiseerde en gepersonaliseerde begeleiding, een brede portefeuille van oplossingen en een excellent 
servicelevel. 
 
Over jp.group 
Portugese business group, dat internationaal aanwezig is en vooral actief is in de ICT sector. Het integreert een gediversifieerd 
geheel van activiteiten, verdeeld over de sectoren Distributie, Onderwijs, IT-diensten en Investeringen. 
In Portugal is het de grootste IT-groep en op wereldschaal leidt het een revolutie op lange termijn in het onderwijs, die de toegang 
tot informatie en technologie democratiseert, die dagelijks aanzet tot gelijkheid en kennis en die het leven van miljoenen 
studenten in tientallen landen al heeft veranderd. 

https://www.generixgroup.com/nl
https://www.jpdi.pt/

