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Stokomani kiest Generix WMS voor hun nieuw logistiek platform 
 

Generix Group, een wereldwijde leverancier van collaboratieve SaaS software-oplossingen voor de 
industrie, logistiek en retail, is door Stokomani, een toonaangevend bedrijf voor destockering van 
merknamen, gekozen voor hun nieuwe logistieke site in Venette, Frankrijk. De WMS oplossing van 

Generix zal centraal staan in het vierde en grootste magazijn van de onderneming in het 
departement. 

 

Generix is er trots op Stokomani te kunnen steunen bij deze nieuwe belangrijke stap in de ontwikkeling 
van het bedrijf. Vandaag hernieuwt Stokomani hun vertrouwen in Generix, dat hun al meer dan tien 
jaar dagelijks bijstaat in hun logistieke operaties, zowel met WMS, OMS en TMS oplossingen (Road en 
overzeese import) voor de fysieke stromen, als in het beheer van haar logische stromen, dankzij haar 
EDI oplossing TradeXpress. 

Sinds het begin van hun samenwerking heeft Generix Stokomani begeleid in de opeenvolgende fasen 
van hun groei, van het eerste magazijn in 2010 tot de opening van het grootste logistieke platform van 
de onderneming, dat nu in totaal 150.000 m² aan logistieke ruimte omvat, waarvan 72.000 m² met de 
opening van de nieuwe locatie. Met deze gemechaniseerde logistieke basis wil Stokomani voldoen aan 
hun strategie van voortdurende verbetering en uitbreiding door de 125 verkooppunten van het bedrijf 
te bevoorraden.  

Het WMS van Generix, gekoppeld aan de geautomatiseerde installaties van dit nieuwe magazijn (met 
name een sorteermachine met een capaciteit van 6.000 pakketten/uur) en de automatisering van 
verschillende elementen van de site, waaronder 19 autonome AGV’s (Automatisch Geleide 
Voertuigen) voor de verwerking van pallets, zal het mogelijk maken de logistieke organisatie van de 
onderneming te rationaliseren en zo de productiviteit en de algemene prestaties van de site te 
verbeteren. 

“Om onze nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen te halen, moeten wij steeds efficiëntere magazijnen 
beheren. Dit betekent onder meer dat wij onze logistieke sites automatiseren om onze productiviteit te 
verhogen zonder aan kwaliteit in te boeten. Om dit te doen, hebben we contact opgenomen met 
Generix, al meer dan tien jaar onze vertrouwde partner. Aangezien hun WMS perfect aan onze 
behoeften voldoet, leek het ons de beste optie voor de opening van deze nieuwe basis, onze vierde 
grootste site in de Oise regio”, zegt Jérémy Lemière, Supply Chain Director bij Stokomani. 
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“We zijn er trots op dat we met Stokomani kunnen blijven samenwerken aan deze nieuwe uitdaging. 
De opening van dit geautomatiseerde logistieke magazijn vormde een grote uitdaging, gezien de 
omvang ervan en de verschillende geautomatiseerde elementen die erin werden geïntegreerd. De 
teams van Generix hebben nauw samengewerkt met de teams van Stokomani om deze uitdaging aan 
te gaan en het bedrijf in staat te stellen de algemene prestaties van de logistieke operaties in die nieuwe 
magazijn te verbeteren,” vertelt Philippe Seguin, General Manager 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  
 
 

Over Stokomani 

Stokomani, opgericht in 1961, is een merkverkoper van grote merken voor het hele gezin. De 125 verkooppunten verspreid 
over heel Frankrijk bieden een assortiment producten aan op 6 gebieden: mode, gezondheid en schoonheid, decoratie, 
huishoudartikelen, speelgoed en seizoensgebonden producten. De strategie bestaat erin het hele jaar door talrijke 
seizoenartikelen aan te bieden tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Op de markt van de destockering onderscheidt Stokomani 
zich door de sterkte van hun netwerk en de omvang van hun afzetgebieden. Het winkelcomfort van de bezoekers is van 
primordiaal belang. De merchandising en de bewegwijzering creëren een kwalitatieve ruimte, op gelijke voet met de grote 
merken die worden verdeeld. 

Ontdek meer: www.stokomani.fr 
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