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Nutrition & Santé voert een digitale transformatie door van haar
transportactiviteiten met Generix Group
Generix Group, aanbieder van collaboratieve SaaS-oplossingen voor de supply chain, industrie en retail
ecosystemen, kondigt aan dat het is gekozen door Nutrition & Santé voor de digitale transformatie van
haar transportactiviteiten voor Frankrijk, Italië, Spanje en Benelux.
Nutrition & Santé is een Franse onderneming met hoofdkantoor in het zuidwesten van Frankrijk. Met een
portefeuille van een dertigtal merken, waaronder Gerblé, Céréal Bio, Soy, Gerlinéa en Isostar, is Nutrition
& Santé een pionier op het gebied van gezonde en biologische voeding. Zij heeft 5 dochterondernemingen
en 11 productiecentra in Frankrijk en Spanje en exporteert haar producten naar 25 landen.
Nutrition & Santé is begonnen met de digitale transformatie van de transportactiviteiten om vier grote
uitdagingen aan te gaan: het optimaliseren van de transportproblemen, het beperken van de milieuimpact, het verbeteren van de efficiëntie van de transportactiviteiten en, ten slotte, het standaardiseren
ervan.
Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden, koos Nutrition & Santé voor de TMS-oplossing (Transport
Management System) van Generix Group, evenals voor de rapporterings- en analysemodule Datapower,
het portaal Supply Chain Visibility dat uitwisselingen met alle belanghebbenden mogelijk maakt en, ten
slotte, de PTV-oplossing voor het routebeheer. Bovendien was de aanwezigheid van lokale, in TMS
gespecialiseerde teams van Generix Group in de filialen waar beide ondernemingen aanwezig zijn,
doorslaggevend voor de uiteindelijke beslissing van Nutrition & Santé.
Het project, dat in een zeer snel tempo verloopt, zal volgens plan 6 maanden duren. Het systeem wordt
eerst in Frankrijk geïmplementeerd en zou in een tweede fase kunnen worden geïmplementeerd in
Benelux, Italië en Spanje.
“De vele productiesites en de complexiteit van onze distributiestromen hebben ons ertoe aangezet om de
digitale transformatie van onze transportactiviteiten eind 2020 te versnellen. De functionele dekking van
het TMS van Generix Group, de kwaliteit van de ondersteuning door haar teams en de strikte naleving van
onze beveiligingseisen – in het bijzonder de ISO 27001 certificering – waren doorslaggevende factoren bij
onze keuze voor een partner. Bovendien is de aanwezigheid van de teams van Generix Group met expertise

in TMS-kwesties in de doelregio’s van het project de sleutel tot het succes van de implementatie volgens
het vastgestelde tijdschema,” zegt David SALADIN, Purchasing & Supply Chain Director van de Nutrition
& Santé groep.
“Het is een eer om Nutrition & Santé tot onze nieuwe TMS-klanten te mogen rekenen. Zoals we onlangs
aankondigden door onze opname in het rapport van Gartner “Europe context – Magic quadrant for TMS”,
bevestigen de functionele rijkdom van onze oplossing en de omvang van onze marktdekking met
internationale vervoerders zoals Nutrition & Santé ons leiderschap en ons vermogen om onze klanten te
ondersteunen bij de transformatie van hun supply chain activiteiten, dankzij ons digitale platform Generix
Supply Chain Hub”, aldus Philippe Seguin, Managing Director van Generix Group Frankrijk.
*Het rapport “Magic Quadrant for Transport Management Systems 2021 - Europe context” van Gartner is hier beschikbaar
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
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