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STIME optimaliseert haar leveranciersrelaties dankzij Generix Group door haar EDI-
systeem over te schakelen op SaaS 

Generix Group, een wereldwijde leverancier van collaboratieve SaaS software oplossingen voor de 
Supply Chain, industrie en retail, heeft met succes in 3 maanden de migratie uitgevoerd van het 

beheer van de EDI uitwisselingen van STIME met al haar leveranciers in Frankrijk, Spanje, België en 
Portugal.  

 

STIME is de drijvende kracht achter de digitale transformatie en is verantwoordelijk voor het beheer 
van de informatiesystemen van de groep Les Mousquetaires. De groep heeft een portefeuille van 7 
supermarktketens, waaronder Intermarché, Netto, Bricomarché en Bricorama, die bijna 4.000 
verkooppunten vertegenwoordigen. Deze winkels worden bevoorraad door verschillende logistieke 
centra en ondersteunende diensten die in Frankrijk en andere Europese landen zijn gevestigd. 

 

Om het beheer van de EDI-uitwisselingsstromen te versnellen en de kosten te optimaliseren, heeft 
STIME ervoor gekozen de TradeXpress oplossing te migreren naar SaaS. Deze belangrijke stap 
voorwaarts zal uiteindelijk meer dan 6.000 leveranciers van de groep in heel Europa bereiken.  

Sinds de go-live van de oplossing hebben ze meer dan 700.000 berichten kunnen verwerken en 50.000 
facturen per maand kunnen ontvangen. Bovendien heeft Generix zijn oorspronkelijke verbintenissen 
overtroffen door de tijd die nodig is voor het beheer van de orderstroom drastisch te verminderen van 
30 tot 8 minuten zodra de oplossing geïmplementeerd. 

In een bijzonder complexe periode (lockdown, commerciële druk van de vakantieperiode) is Generix 
Group erin geslaagd de oplossing in SaaS te implementeren binnen de door STIME vastgestelde termijn 
van 3 maanden. Deze implementatie werd uitgevoerd door de technische en projectteams, 100% op 
afstand, wat een echt succes is gezien de uitdagingen van het project en de complexiteit van de 
periode. 

 

“We zijn erg blij dat we opnieuw met de teams van Generix hebben kunnen samenwerken aan de 
optimalisering van onze leveranciersstromen. De nauwgezette uitvoering waarvan Generix steeds blijk 
heeft gegeven, is voor ons een doorslaggevend punt, aangezien wij meer dan 200 digitale, data- en 
informaticaprojecten tegelijk beheren. Ondanks de afstand konden de teams van STIME en Generix 
optimaal samenwerken om dit kritieke project voor onze leveranciersrelaties tot een goed einde te 
brengen. Zodra het systeem in gebruik was genomen, konden we profiteren van de voordelen die van 
deze evolutie werden verwacht, en we zijn nu helemaal tevreden over de nieuwe omgeving”, zegt Alain 
Perrochais, lid van Intermarché Chollet. 



 

C0 - Public 

“We zijn zeer trots om STIME tot onze TradeXpress klanten te mogen rekenen, nu in SaaS. We zijn 
verheugd dat wij dit ambitieuze project samen met hen hebben kunnen uitvoeren. De Generix teams 
hebben alles in het werk gesteld om, ondanks het tijdschema, aan de prestatie- en planningseisen van 
STIME te voldoen en het project op tijd af te leveren. De verbintenissen die voor de lancering werden 
aangegaan, werden nagekomen, of het nu ging om de snelheid van de uitvoering, de beveiliging van 
de omgeving, communicatie, kostenoptimalisatie of de implementatie van relevante KPI’s voor de 
activiteit” aldus Philippe Seguin, Algemeen directeur van Generix Group Frankrijk. 

 

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 770 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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