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Retail Extended Logistics en Generix Group versterken hun samenwerking ten 
voordele van de retail en industriële klanten van de 4PL  

 
 

Generix Group, een wereldwijde aanbieder van collaboratieve SaaS-oplossingen voor de Supply Chain, 
industrie en retail ecosystemen, en Retail Extended Logistics hebben een nieuwe fase in hun 
samenwerking aangekondigd ten voordele van de prestaties van de 4PL klanten en hun groei.  
 
Voor een grote Franse retailer die zijn supply chain activiteiten toevertrouwde aan REL, heeft Generix 
Group onlangs hun transportactiviteiten getransformeerd met de inzet van een TMS oplossing in SaaS. De 
oplossing stuurt alle transportstromen van leveranciers. Dankzij de hoge schaalbaarheid zal REL haar 
nieuwe klanten een gebundelde, open en flexibele dienst voor het beheer van hun transport kunnen 
aanbieden. 
 
REL heeft ook gekozen voor twee andere Generix Supply Chain Hub oplossingen om haar klanten een 
digitaal platform te bieden voor het strategisch beheer van hun supply chain stromen en activiteiten: 

- Generix Datapower om te profiteren van meerdere bedrijfsindicatoren die een zeer nauwkeurige 
opvolging van de activiteiten mogelijk maken 

- Generix Supply Chain Visibility om de samenwerking tussen opdrachtgevers en aangesloten 
partners te bevorderen 

 
Bovendien maakt Retail Extended Logistics gebruik van de deskundigheid van Generix Group op het 
gebied van het beheer van informatiestromen voor haar wereldwijde digitalisering van haar logistieke en 
fysieke stromen. 
 
“Retail Extended Logistics biedt haar industriële en retail klanten een gebundelde 4PL-dienst aan. De samenwerking 
met Generix Group voor een grote Franse retailer heeft ons in staat gesteld om samen een globale oplossing uit te 
werken, waarbij TMS en beheers- en samenwerkingsmodules werden geïntegreerd. We zullen in staat zijn om nieuwe 
klanten snel te ondersteunen op het gebied van end-to-end bedrijfsprocessen, terwijl we hen kostenreductie en 
traceerbaarheid van hun activiteiten garanderen”, zegt Charles Tram, Managing Director van Retail Extended 
Logistics. 
 
“We zijn er trots op te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het succes van Retail Extended Logistics. Dankzij 
onze oplossingen zoals TMS, Datapower en Supply Chain Visibility, in combinatie met onze knowhow op het gebied 
van logistieke flows, kunnen wij Retail Extended Logistics en haar klant, een belangrijke speler in de Franse 
retailsector, een optimaal beheer van het inkomend transport garanderen, met de verwachte niveaus van 
nauwkeurigheid bij de aansturing en een vlotte samenwerking”, aldus Philippe Seguin, Managing Director van 
Generix Group France.  



  

 
 
 
 
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: https://www.generixgroup.com/nl 
 
 
Over Retail Extended Logistics 

Retail Extended Logistics (REL) is gespecialiseerd in de organisatie van het vervoer en de supply chain van retailers en industriële 
klanten van de retail. REL beschikt over de dubbele expertise van de organisatie van de supply chain van grote distributie enerzijds 
en die met betrekking tot de optimalisatie van de transport/logistieke operaties anderzijds. 
REL ontwerpt voor haar klanten de schema’s voor de supply chain/distributie en beheert alles of een deel van hun transport- en 
logistieke stromen. REL staat bekend om zijn oplossingen op maat en de voortdurende optimalisering van zijn activiteiten. Het 
biedt zijn klanten de flexibiliteit die nodig is om te voldoen aan de diversiteit van de eisen van massadistributie en tegelijk hun 
budget onder controle te houden. 
REL, dat bestaat uit specialisten op uiteenlopende gebieden zoals gegevensanalyse, advies over de supply chain en het beheer 
van transport- en logistiek operaties, ondersteunt meer dan 900 klanten en leidt een ecosysteem van meer dan 350 transport-, 
logistieke en technologische partners. 
Meer info: www.rel-logistique.com  
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