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Jacquet Brossard start de SaaS-transformatie van hun transport- en 
bevoorradingsactiviteiten met Generix Group 

 

Generix Group, een wereldwijde leverancier van collaboratieve SaaS software voor de Supply 
Chain, industrie en retail ecosystemen, ondersteunt Jacquet Brossard, een bedrijf van de Limagrain 

Group en belangrijke speler in de voedingsindustrie, bij de transformatie van hun transport- en 
bevoorradingsactiviteiten met de overgang van de Generix TMS en GCR (Generix Collaborative 

Replenishment) naar SaaS. Het doel: meer diensten en meer zichtbaarheid in real time voor hun 
netwerk van retailers. 

 

Sinds het begin van de samenwerking met Jacquet Brossard, meer dan 12 jaar geleden, heeft Generix 
de onderneming kunnen begeleiden in haar opeenvolgende groeifasen, met de TMS (Transport 
Management System) en GCR (Generix Collaborative Replenishment) oplossingen, voor het beheer 
van de fysieke stromen. 

Vandaag ondersteunt Generix Jacquet Brossard bij een nieuwe strategische stap van de onderneming. 
In het kader van het SING-project (New Generation Information System) wil het 
voedingsmiddelenbedrijf de prestaties en de aan hun retailers aangeboden diensten op het gebied van 
transport en bevoorrading verbeteren. 

In het kader van dit project schakelt Jacquet Brossard zijn TMS over op SaaS, een veilige en schaalbare 
oplossing met regelmatige updates, in overeenstemming met de nieuwe normen van het SING-project.  

Voor het beheer van de bevoorrading zal de GCR-oplossing Jacquet Brossard in staat stellen hun 
operaties beter te controleren en een zeer beveiligde omgeving aan te bieden aan hun hele netwerk 
van retailers. 

“Om onze nieuwe uitdagingen op het gebied van efficiëntie aan te gaan en in het kader van ons nieuwe 
SING-project, moeten wij steeds efficiëntere transport- en bevoorradingsdiensten aanbieden. De 
overstap naar SaaS voor onze TMS en GCR oplossing is een hefboom om wendbaarder te worden, de 
efficiëntie te verhogen en maximale veiligheid te garanderen voor ons hele netwerk van retailers,” zegt 
Carlos Marques, IT Director bij Jacquet Brossard. 

“Wij zijn verheugd Jacquet Brossard opnieuw te kunnen steunen bij deze belangrijke stap voorwaarts. 
De overgang van de transport- en bevooradingsactiviteiten naar SaaS was een grote uitdaging 
vanwege het strategische belang ervan. Samen hebben we de beste manier gevonden om samen te 
werken om Jacquet Brossard in staat te stellen te voldoen aan de nieuwe ambities die inherent zijn aan 
het SING-project,” aldus Philippe Seguin, General Manager van Generix Group Frankrijk. 
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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 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 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: 
FR0010501692).  

Ontdek meer: www.generixgroup.com  

http://www.generixgroup.com/

