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Grupo CTC vertrouwt op Generix WMS om in te spelen 
op de logistieke activiteiten van haar klanten 

 
Grupo CTC, een toonaangevend bedrijf in de outsourcing van het integrale beheer van logistieke ketens, 
heeft gekozen voor het Warehouse Management Systeem (WMS) van Generix Group in SaaS om in te 
spelen op de logistieke activiteiten van haar klanten. 
 
Grupo CTC, een toonaangevend outsourcingbedrijf met meer dan 30 jaar ervaring, is een referentie op 
het gebied van geïntegreerd beheer van de logistieke ketens van haar klanten, zowel door middel van 
diensten die bij hen ter plaatse worden verleend als in zijn eigen gespecialiseerde centra. Het bedrijf 
beheert momenteel meer dan 500.000 m² aan logistieke magazijnen voor 1.300 klanten en beschikt over 
9.000 gespecialiseerde medewerkers. 
 
Als onderdeel van haar strategie om te groeien en haar dienstverlening aan haar klanten uit te breiden, 
heeft Grupo CTC gekozen voor het Warehouse Management Systeem (WMS) van Generix Group, een 
veelzijdige wendbare oplossing met een bewezen staat van dienst in het beheer van complexe 
magazijnen. Nu zal Grupo CTC haar klanten een breder gamma van logistieke diensten kunnen aanbieden 
(palletisering, opslag, laden, distributie…) door hen een allesomvattende dienst aan te bieden voor hun 
volledige supply chain, met de garantie te kunnen beschikken over het team van deskundigen en 
bovendien de technologische oplossingen van Generix Group.  
 
“De inzet voor de digitale transformatie van logistieke processen, dankzij de integratie van het Generix 
Warehouse Management Systeem (WMS), maakt deel uit van onze doelstelling om maximale waarde voor 
onze klanten te genereren”, zegt Miguel Mena, Directeur Business Development, IT en Organisatie bij 
Grupo CTC. “Door te kiezen voor deze technologische oplossing zullen we de wenbaarheid, efficiëntie en 
productiviteit van het magazijn verhogen, wat uiteindelijk een geoptimaliseerd servicelevel zal garanderen 
in alle schakels van de supply chain, van palletisering, opslag en laden tot distributie.” 
 
“We zijn zeer verheugd dat Grupo CTC ons als technologische partner heeft gekozen en dat zij hun 
vertrouwen hebben gesteld in onze Warehouse Management oplossing om de activiteiten van hun klanten 
te ondersteunen. Wetende dat de flexibiliteit van ons WMS, de technische en functionele robuustheid, 
evenals de schaalbaarheid van de oplossing bij de implementatie in SaaS (Software as a Service) enkele 
van de doorslaggevende redenen waren waarom zij ons boven de rest verkozen, maakt ons echt trots”, 
verklaart Philippe Ducellier, CEO van Generix Group Spain.   
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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 850 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. 
 
 
Over Grupo CTC 
Grupo CTC is het resultaat van de integratie van twee toonaangevende bedrijven in de outsourcingsector, Group Stock Uno, gespecialiseerd in 
trade marketing, en CTC Externalización, leider op het gebied van logistiek en industriële processen. Na een sterke groei zijn zij erin geslaagd zich 
te positioneren als het toonaangevende outsourcingbedrijf in de sector en het enige in Spanje dat zowel verkooppunten als logistieke en 
industriële processen bestrijkt. Zij hebben 3 centrale kantoren in Barcelona, Madrid en Lissabon, en 12 filialen in heel Spanje. Zij helpen hun 
klanten om hun productiviteit en hun aanwezigheid op het verkooppunt te verhogen door middel van uitgebreide en innovatieve oplossingen. 


