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E-invoicing: Pitney Bowes en Generix Group kondigen een strategisch 
distributiepartnerschap aan 

 
 

De Generix Invoice Service oplossing van Generix Group, een wereldwijde leverancier van 
collaboratieve SaaS software voor de Supply Chain, industrie en retail ecosystemen en al meer dan 20 
jaar actief op de markt van e-invoicing, is door Pitney Bowes uitgekozen om te worden 
gepersonaliseerd en gecommercialiseerd bij haar Franse klanten.  
 
Pitney Bowes is een wereldwijd technologiebedrijf en al meer dan 100 jaar marktleider op het gebied van 
postverwerking, documentbeheer, financiële diensten en e-commerce oplossingen. Het bedrijf helpt hun 
klanten nu al bij hun digitale transformatie met hun oplossingen voor communicatie via meerdere 
kanalen, digitale loonlijst, elektronisch documentenbeheer, elektronische handtekening en elektronische 
facturatie voor organisaties in de openbare en de particuliere sector. 
 
Aangezien de Franse belastinghervorming van 2024-2026 voorziet in de veralgemening van 
elektronische facturatie voor alle bedrijven, versterkt Pitney Bowes zijn steun aan zijn klanten bij hun 
digitale transformatie en meer bepaald bij hun naleving van de regelgeving. 

Dit meerjarig strategisch partnerschap zal Pitney Bowes in staat stellen haar duizenden klanten een 
dienst voor de dematerialisatie van facturen aan te bieden met de Generix Invoice Services oplossing, 
wat neerkomt op een potentiële verwerking van enkele honderdduizenden facturen per maand.  

Met meer dan 20 jaar ervaring in e-invoicing biedt Generix Group een oplossing die alle aspecten van 
elektronische facturatie bestrijkt met innovatieve componenten (E2E analytic, Multiway matching, Early 
payment discount, Cloud based OCR, AI agent, enz.) en die bovendien voldoet aan bijna vijftig 
regelgevingen, waardoor het een van de toonaangevende Europese e-invoicing platformen is.  
 
"Onze klanten vertrouwen op ons om hen te helpen groeien door de complexiteit uit hun 
bedrijfsprocessen te halen. Hen helpen aan de voorschriften te voldoen, is een essentieel onderdeel van 
ons engagement. Wij zijn ervan overtuigd dat ons strategisch partnerschap met Generix en de Generix 
Invoice Services oplossing tegemoet zal komen aan de behoeften van onze klanten in Frankrijk op het 
gebied van elektronische facturatie en naleving van de regelgeving in het kader van de 
belastinghervorming van 2024-2026". Antoine Watissée, Algemeen Directeur van Pitney Bowes 
Frankrijk. 
 
"Wij zijn zeer verheugd met de overeenkomst van dit strategisch partnerschap dat onze beide bedrijven 
verbindt. Deze aankondiging is des te belangrijker omdat zij deel uitmaakt van de concrete uitvoering 
van ons strategisch plan ‘Boost Together 2025’. Een van de pijlers van het plan is het partner 
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ecosysteem, dat verrijkt zal worden door deze overeenkomst, met internationaal potentieel gezien de 
wereldwijde aanwezigheid van Pitney Bowes," zegt Aïda Collette-Sène, CEO van Generix Group. 
 
 
 
Over Pitney Bowes 
Pitney Bowes (NYSE: PBI) is een wereldwijd technologiebedrijf dat miljarden transacties ondersteunt - fysiek, digitaal en hybride. 
Onze klanten over de hele wereld, waaronder 90 procent van de Fortune 500, vertrouwen op de producten, oplossingen en 
diensten van Pitney Bowes voor Mail, Shipping en Global E-commerce.  
Voor meer informatie, ga naar de website van Pitney Bowes: www.pitneybowes.com 
 
 
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 
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