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A STIME estende por mais 6 anos o uso da solução Generix WMS 
para seus armazéns na França e na Europa 

 

Generix Group, editor de soluções SaaS colaborativas para o ecossistema de Supply Chain e Varejo, 
anuncia que está estendendo sua parceria por um período de seis anos, com a STIME, para a 

manutenção da solução Generix WMS nos armazéns atuais e futuros na França, Polônia, Bélgica e 
Portugal. 

 

A STIME, Departamento de Sistemas de Informação do grupo Les Mousquetaires e parceiro histórico 
da Generix Group há mais de 30 anos, confirmou recentemente a extensão da Solução Generix WMS 
para as operações de gestão de seus armazéns na França e na Europa. 

O Grupo Les Mousquetaires representa um portfólio de sete marcas, alimentares e não-alimentares, 
do varejo, incluindo: Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricorama, que representam cerca de 4.000 
pontos de venda na Europa. O Grupo Les Mousquetaires é um dos poucos varejistas de grande porte 
a operar suas ações logísticas de forma integrada. 

A STIME continuará a capitalizar o desempenho da solução WMS da Generix, que hoje representa 
uma opção segura e robusta que tem sido utilizada para operar os vários armazéns do Grupo desde o 
início dos anos 90. 

Este novo passo na relação de confiança que une as duas empresas durante 6 novos anos envolverá, 
até agora, 59 armazéns. 

"Estamos muito felizes em estender nossa parceria com a Generix Group para os próximos anos. 
Temos plena confiança na robustez da solução WMS da Generix, que nos permite operar nossos 
centros há mais de 30 anos. A solução atualmente implementada nos permite garantir a 
continuidade de nossas operações logísticas e, portanto, o abastecimento de todas as nossas lojas.", 
diz Alain Perrochais, Diretor do Intermarché em Cholet, administrador da STIME. 

"Estamos muito satisfeitos em renovar nossa parceria com a STIME para nossa solução WMS 
de gerenciamento de armazéns e contribuir para a realização de seus objetivos de desenvolvimento e 
crescimento. A nossa solução nos permite apoiar a STIME na sua estratégia de Industrialização 
através dos processos de Automação e Mecanização dos armazéns do Grupo Les Mousquetaires. A 
longa relação de confiança que uniu nossas duas empresas agora nos permite enfrentar os desafios 
de negócios da STIME, tanto em termos de gerenciamento de seus fluxos físicos, com nossa solução 
WMS, quanto de seus fluxos de informação, graças à nossa solução EDI, agora implantada como uma 
solução SaaS para STIME," destaca Philippe Seguin, Diretor Geral da França da Generix Group. 
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Sobre a Generix Group  
A Generix Group, empresa especialista na Supply Chain Colaborativa, está presente em 60 países, através das suas filiais e 
rede de parceiros. As suas soluções SaaS são utilizadas por mais de 6 000 empresas no mundo. Os 800 colaboradores do 
grupo apoiam diariamente clientes como Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Ferrero, Geodis, entre outros, na 
transformação digital da sua Supply Chain. A sua plataforma colaborativa, Generix Supply Chain Hub, ajuda as empresas a 
realizar o compromisso logístico aos seus clientes. Ela combina as capacidades de execução dos fluxos físicos, de 
desmaterialização dos fluxos de informação, de gestão colaborativa dos processos e de conexão das empresas ao ecossistema 
dos seus parceiros, em tempo real. A Generix Supply Chain Hub destina-se a todos os players da supply chain: indústrias, 
operadores logísticos (3PL/4PL), varejistas e distribuidores.  
Fundada na França em 1990, a empresa é listada na bolsa de valores Euronext Paris, compartiment C (ISIN: FR0004032795).  
Para mais informações visite www.generixgroup.com/br 
 
Contato de imprensa  
Marie Cannamela - generixgroup@angie.fr – 06.42.51.20.01 
 

http://www.generixgroup.com/br
mailto:generixgroup@angie.fr

