
  

Generix Group Benelux: Naamloze vennootschap / Tel. +32 9 281 23 98 
Maaltecenter Blok G – Derbystraat 377 – 9051 SINT-DENIJS-WESTREM – België / BTW nummer BE 0459 718 731 
Pettelaarpark 84 – 5216 PP ‘S HERTOGENBOSCH – Nederland / BTW nummer NL 824192023B01 

C0 - Public 

www.generixgroup.com 

C0 - Public 

 
Persbericht 

15 februari 2022 
 

Het WMS van Generix Group zal de groei van  
ANEXA Logística ondersteunen 

 
ANEXA Logística, een logistieke expert in de internationale handel, gevestigd in de Valenciaanse 
Gemeenschap in Spanje en met toegang tot de belangrijkste internationale lucht-, land- en 
zeeverbindingen, heeft gekozen voor het Warehouse Management System (WMS) van Generix Group 
om in te spelen op haar groei.  

ANEXA, met twee decennia ervaring op de internationale markt, vooral in Azië, en met agenten die over 
de hele wereld zijn aangesloten en een alomvattende dienst voor goederenbeheer die alle 
douaneprocedures omvat, heeft zich in hun sector als benchmark gepositioneerd. Bovendien heeft zij een 
solide groeipad bereikt. Als geïntegreerde logistieke operator biedt zij de markt het volledige gamma van 
diensten aan voor ontvangst, opslag, verpakking, etikettering, palletisering, verpakking, reverse logistics, 
enz.   

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen en haar klanten integrale logistieke oplossingen voor B2B, 
B2C en B2B2C te kunnen bieden, met behoud van de kwaliteit en de persoonlijke service - de norm van 
de onderneming -, besloot ANEXA Logística te kiezen voor een warehouse management systeem dat een 
eenvoudige integratie mogelijk zou maken met de IT-systemen van de klanten die het bedient.  

De keuze viel op Generix WMS, niet alleen vanwege hun flexibiliteit en aanpassing aan de behoeften van 
de klant, maar ook vanwege hun bewezen soliditeit op de markt van de logistieke operatoren, zowel in 
Spanje als internationaal. Het Generix warehouse management systeem zal ANEXA in staat stellen de 
kwaliteit van de tot nu toe aangeboden diensten te handhaven en in te spelen op een toename van de 
eisen en behoeften van haar klanten. Het zal ook de opvolging vergemakkelijken van het hele proces van 
opslag, etikettering, verzending, enz. dat een logistiek operator moet garanderen.  

"Dankzij onze samenwerking met Generix, versterken we opnieuw onze toewijding aan onze klanten", zegt 
Ernesto Morell, CEO van ANEXA Logística. "Nu meer dan ooit, in een omgeving waar onzekerheid zorgt 
voor ingrijpende veranderingen in onze industrie, is het kunnen garanderen van flexibiliteit synoniem met 
overleven en kwaliteit. Oplossingen zoals het WMS helpen ons om op die weg verder te gaan" 

"We zijn er trots op dat we zo'n belangrijke speler als ANEXA Logística kunnen toevoegen aan ons portfolio 
van 3PL-klanten," verklaart Philippe Ducellier, CEO van Generix Group Spain. "Het wordt steeds 
duidelijker dat geïntegreerde WMS-oplossingen een onvermijdelijke noodzaak zijn geworden in de wereld 
van 3PL, waar steeds hogere eisen worden gesteld aan tijd en efficiëntie en waar de meest solide en 
bewezen warehouse management oplossingen, zoals die van Generix Group, het voordeel hebben van 
tientallen jaren ervaring waarin onze klanten ons jaar na jaar steunen door hun vertrouwen te blijven 
stellen in ons en ons WMS".  
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Over GENERIX GROUP 

Generix Group is een Collaborative 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 800 medewerkers van de groep begeleiden dagelijks klanten zoals 
Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor en Ferrero 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 verbindt 
bedrijven met al hun partners, zodat ze samen fysieke stromen kunnen beheren, informatiestromen kunnen digitaliseren en processen in real 
time kunnen beheren. Generix Supply Chain Hub is bedoeld voor alle actoren in de supply chain: fabrikanten, logistieke dienstverleners (3PL/4PL) 
en distributeurs.   

Voor meer informatie: www.generixgroup.com   

 
Over Anexa Logística 

ANEXA LOGÍSTICA is in november 2000 met haar activiteiten begonnen. Vanaf het begin is ons uitgangspunt geweest om waarde toe te voegen 
aan het product van onze klant in elke fase van de supply chain waarin wij kunnen ingrijpen. 

Dit, samen met het professionalisme en de inzet van een team dat zich voor 100% inzet voor elk van de expedities die wij leiden, stelt ons in staat 
om te blijven groeien en ons werk beloond te zien met het vertrouwen van onze klanten. 

Wij zijn een onderneming met 100% Spaans kapitaal en wij zijn gevestigd in een strategisch gebied voor nationale en internationale verbindingen 
over land, over zee en door de lucht. Wij bieden dynamische, flexibele en doeltreffende oplossingen voor de behoeften van elk van onze klanten. 

Als internationale expediteur baseert onze organisatie al haar activiteiten op kwaliteitsnormen die voortdurend worden herzien met als enig doel 
de voortdurende verbetering van onze processen. 

Voor meer informatie: https://www.anexalogistica.com  
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