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STIME verlengt het gebruik van de Generix WMS oplossing  

voor hun magazijnen in Europa met nog eens 6 jaar 
 

Generix Group, een wereldwijde leverancier van collaboratieve SaaS software voor de Supply 
Chain, industrie en retail ecosystemen, kondigt de verlenging aan van hun partnerschap met STIME 

voor een periode van zes jaar, voor het behoud van de Generix WMS oplossing in de huidige en 
toekomstige magazijnen in Frankrijk, Polen, België en Portugal. 

 

STIME, IT afdeling van de groep Les Mousquetaires en al meer dan 30 jaar trouwe partner van 
Generix Group, heeft onlangs de uitbreiding van de Generix WMS oplossing bevestigd voor haar 
warehouse management activiteiten in Europa.  

De groep Les Mousquetaires vertegenwoordigt een portefeuille van 7 food- en non-food-
supermarktketens, waaronder Intermarché, Netto, Bricomarché en Bricorama, die samen bijna 4.000 
verkooppunten vertegenwoordigen in Europa. De groep Les Mousquetaires is een van de weinige 
spelers in de sector van de groothandel die zijn logistieke activiteiten op geïntegreerde wijze 
uitvoert. 

STIME zal blijven rekenen op de prestaties van de WMS oplossing van Generix Group, die vandaag 
een veilige en robuuste optie is die al sinds het begin van de jaren negentig wordt gebruikt voor de 
werking van de verschillende magazijnen van de groep.  

Deze nieuwe fase in de vertrouwensrelatie die de twee ondernemingen sinds zes jaar verbindt, 
betreft tot op heden 59 magazijnen. 

 

"Wij zijn zeer verheugd dat wij ons partnerschap met Generix Group voor de komende jaren kunnen 
verlengen. Wij hebben het volste vertrouwen in de degelijkheid van de Generix WMS oplossing, die 
ons in staat heeft gesteld onze centra al meer dan 30 jaar te beheren. De huidige oplossing stelt ons 
in staat de continuïteit van onze logistieke operaties en dus de bevoorrading van al onze winkels te 
verzekeren", zegt Alain Perrochais, hoofd van Intermarché in Cholet, directeur van STIME. 

 

"Wij zijn zeer verheugd ons partnerschap met STIME voor ons Warehouse Management System (WMS) 
te vernieuwen en bij te dragen aan de verwezenlijking van haar ontwikkelings- en groeidoelstellingen. 
Met onze oplossing kunnen wij STIME ondersteunen in haar industrialisatiestrategie via de 
automatisering en mechanisering van de magazijnen van de groep Les Mousquetaires. De duurzame 
vertrouwensrelatie tussen onze twee bedrijven stelt ons nu in staat om de zakelijke uitdagingen van 
STIME aan te gaan, zowel wat betreft het beheer van haar fysieke stromen, met onze WMS oplossing, 
als haar logische stromen, dankzij onze EDI oplossing, die nu wordt ingezet als SaaS oplossing voor 
STIME", benadrukt Philippe Seguin, Managing Director Frankrijk bij Generix Group. 
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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 800 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  

 

http://www.generixgroup.com/

