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Generix Group wordt voor het 5e opeenvolgende jaar genoemd door Gartner in 

de 2021 editie van “Europe context: Magic Quadrant for Transportation 
Management Systems (TMS)” 

 
 
 
Generix Group, een wereldwijde aanbieder van collaboratieve SaaS-oplossingen voor de Supply Chain, 
industrie en retail ecosystemen, is voor het vijfde opeenvolgende jaar door Gartner erkend als een van 
de 8 belangrijkste aanbieders van TMS-oplossingen in Europa. 
 
Voor Generix Group bevestigt deze aankondiging haar leiderschap op het gebied van Supply Chain 
Execution en haar vermogen om haar klanten in 3PL, industrie en retail te ondersteunen bij het verbeteren 
van de prestaties van hun transportactiviteiten. Generix Group heeft meer dan 50 TMS klanten, 
voornamelijk in Europa. Deze sterke positie in Europa stelt Generix in staat de klanten in andere 
geografische gebieden te ondersteunen, met name in Noord-Amerika, waar Generix Group een ambitieus 
plan heeft opgezet om de oplossing op de markt te brengen. 
 
De TMS (Transport Management System) van Generix Group biedt meerdere verzendingsmogelijkheden, 
route-optimalisatie, het maken van transportplannen, vlootbeheer en het ontwerpen van 3D-
laadplannen.  
 
Bovendien investeert Generix Group momenteel in de verbetering van de gebruikerservaring van de 
oplossing en in de mogelijkheden om verbinding te maken met de tracking- en boekingsspelers van het 
ecosysteem.  
Daarnaast kan Generix Group, door de verbetering van de besluitvorming en de automatisering van 
bepaalde tijdrovende administratieve processen, zoals de controle van de facturen, de transportkosten 
van haar klanten met gemiddeld 10 tot 20% verminderen. In 2021 investeert de leverancier van 
softwareoplossingen fors in het ontwerp van algoritmen voor machine learning om zijn Supply Chain 
Execution oplossingen te versterken, met als doel de prestaties van de activiteiten van zijn klanten te 
verbeteren.  
 
“We zijn er trots op dat we voor het 5e opeenvolgende jaar zijn opgenomen in de lijst van de 8 providers 
die door Gartner worden overwogen in zijn jaarlijkse evaluatie “Magic Quadrant for Transportation 
Management Systems (TMS) – Europe context”. Wij hebben onlangs nieuwe internationale klanten 
verworven met onze TMS-oplossingen (retail, logistiek en spelers uit de voedingsindustrie). Wij geloven 
dat deze recente erkenningen veelbelovend zijn voor het begin van dit jaar en bevestigen ons vermogen 
om onze klanten te ondersteunen bij de transformatie van hun supply chain activiteiten, dankzij ons 



digitale platform, Generix Supply Chain Hub”, verklaart Jean-Charles Deconninck, Voorzitter van de Raad 
van Bestuur bij Generix Group. 
 
Het rapport “Magic Quadrant for Transport Management Systems 2021 – Europe context” is hier 
beschikbaar.  
In 2017 werd Generix Group opgenomen in het “Magic Quadrant for Transportation Management 
Systems” rapport. 
 
Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst die in zijn onderzoekspublicatie wordt afgebeeld, en 
adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te kiezen met de hoogste beoordelingen of een 
andere onderscheiding. De onderzoekspublicaties van Gartner geven de standpunten weer van de 
onderzoeksorganisatie Gartner en moeten niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle 
garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek van de hand, met inbegrip van garanties van 
verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. 
 
 
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 

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-25SQVXF7&ct=210414&st=sb
https://www.generixgroup.com/nl

