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Kave Home kiest voor Generix Supply Chain Hub om 
hun logistiek en transport te optimaliseren  

 

Kave Home, een internationaal bedrijf met hoofdkantoor in Spanje, dat meubelen en decoratieartikelen 
ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verdeelt, heeft gekozen voor Generix Group, uitgever van collabo-
ratieve SaaS-oplossingen voor de supply chain, en hun Generix Supply Chain Hub-oplossingen om de 
logistiek en het transport van hun producten te optimaliseren. 

 

In het kader van haar strategisch groeiplan wilde Kave Home met dit project hun logistieke capaciteit 
drastisch verbeteren, zodat ze in staat zouden zijn om omnichannelmagazijnen te beheren en het vervoer 
van hun producten te optimaliseren (export, eigen distributie, e-commerce, enz.).  
 

Om dit te doen heeft het bedrijf gekozen voor de twee belangrijkste oplossingen van Generix Supply Chain 
Hub, namelijk de warehouse management oplossing (Generix WMS) voor het beheer van de logistiek van 
hun magazijn van meer dan 30.000m2 gelegen in Fogars de la Selva (Barcelona, Spanje), dat meer dan 
5.000 productreferenties beheert, en de transport management oplossing (Generix TMS), om hun trans-
portkosten te beheersen, hun routes te optimaliseren en de traceerbaarheid van hun zendingen te verbe-
teren.   
 

Ze hebben ook besloten visibiliteitsoplossingen zoals Generix Supply Chain Visibility te implementeren, 
omdat zichtbaarheid, gezien hun inzet voor e-commerce, ook voor Kave Home een noodzaak is. Ze zullen 
nu gemakkelijk en in real time informatie over de zendingen kunnen aanbieden aan zowel hun logistieke 
partners als eigen klanten.  
 

Ten slotte, om de Generix Supply Chain Hub te verbinden met het volledige logistieke ecosysteem dat 
reeds aanwezig is bij Kave Home: ERP, magazijnautomatisering, relaties met transporteurs en andere part-
ners, heeft het meubel- en decoratiebedrijf beslist om het Generix TradeXpress integratieplatform te 
implementeren. Dit perfect geïntegreerde geheel van oplossingen zal Kave Home in staat stellen hun vol-
ledige supply chain uiterst efficiënt te beheren en zal een beslissende bijdrage leveren tot de versterking 
van hun groeistrategie. 
 

"We zijn echt trots dat Kave Home hun vertrouwen heeft gesteld in Generix Supply Chain Hub en het brede 
gamma van oplossingen: WMS, TMS, TradeXpress, SCV..." zegt Philippe DUCELLIER, General Manager van 
Generix Group Spanje. "Het geval van Kave Home is een voorbeeld van hoe de oplossingen van Generix 
Group een perfect op elkaar afgestemd geheel vormen, dat niet alleen in staat is om de efficiëntie van de 
eigen activiteiten van elke onderneming te verbeteren, maar ook om zich met wendbaarheid en soliditeit 
te integreren met de behoeften van de klanten en die van hun eigen logistieke en transportagenten".  
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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 logis-
tieke 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 Juliá Grup 

Julià Grup is een bedrijf dat meubelen en decoratieartikelen ontwerpt, ontwikkelt, vervaardigt en distribueert. Opgericht in 1982, brengt het 
momenteel zijn volledige collectie op de markt onder het merk Kave Home en is aanwezig in meer dan 70 landen. 

Ons eigen designteam zet zich in voor innovatie in processen en materialen, en voor het perfectioneren van elk detail in de waardeketen van het 
product, met als doel stukken te creëren die bij de trends passen, maar ook functioneel, degelijk en duurzaam zijn. Ontworpen voor al die profes-
sionals die altijd op zoek zijn naar iets meer. 

Meer info: www.kavehome.com  
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