Descartes breidt e-commerce dienstverlening uit door overname
Peoplevox
Amersfoort, 10 maart 2020 – Descartes neemt voor 22,2 miljoen euro Peoplevox
over, een toonaangevende leverancier van cloudgebaseerde e-commerce
warehouse management oplossingen (eWMS). Met de overname verstevigt de
marktleider op het gebied van softwareoplossingen voor de logistiek haar positie
binnen het e-commerce domein. Dankzij de oplossingen van Peoplevox kan
Descartes klanten nog beter ondersteunen bij het verbeteren van hun omnichannel
prestaties, met name door de versterkte mogelijkheden voor mobiele pick- en
packsystemen. De twee bedrijven zijn begonnen aan een integratieperiode om de
bedrijfsvoering op een efficiënte en effectieve manier te combineren.
Omnichannel retail
Het Britse Peoplevox bedient organisaties over de hele wereld, van direct-toconsumer merken tot e-commerce retailers tot traditionele retailers, met het
aanbieden van webgebaseerde eWMS en e-commerce fulfilmentoplossingen. Deze
zijn met name gericht op omnichannel retail waarbij de webshop en de fysieke winkel
naadloos met elkaar geïntegreerd zijn. Hiervoor zijn geautomatiseerde processen
binnen het warehouse en connecties met verschillende systemen nodig. Denk aan
de connectie met de frontend van de webshop, het vertalen van de orderinformatie
naar een mobiel gestuurd pick- en packproces en het klaarmaken van een zending
volgens de eisen van de transportdienst. De oplossingen van Peoplevox helpen
retailers hierbij. Het is een aanvulling op de dienstverlening van Descartes, waardoor
de organisatie haar aanbod op het gebied van e-commerce orderbeheer en
magazijnbeheer vergroot.
“Na 3,5 jaar geleden te hebben geïnvesteerd in Duitsland, de Europese leider voor
gespecialiseerde e-commerce, investeren we vandaag met de overname van
Peoplevox in de UK, de tweede grootste Europese markt. Dankzij deze overname
hebben we nog meer kennis en ervaring tot onze beschikking om spelers en retailers
in de Benelux te helpen bij het inrichten van hun supply chain”, aldus Paul Simon
Thomas, SVP Sales EMEA, Descartes Systems Group.
“Ik ben trots dat we ons bij de Descartes-groep kunnen aansluiten”, vertelt Jonathan
Bellwood, oprichter van Peoplevox en nu VP Industry Solutions bij Descartes.
“Peoplevox kan dankzij de overname zijn marktbereik vergroten en de oplossingen
integreren met complementaire technologieën van Descartes. Hierdoor kunnen we
ook het volledige proces van binnenlandse en internationale transporten beheren
voor klanten.”
-------

Over Descartes
Descartes is de wereldwijde leider op het gebied van on-demand SaaS-oplossingen (Software-as-aService) die bijdragen aan de verbetering van de productiviteit, en van de prestaties en zekerheid voor
ondernemingen, waarbij logistiek een belangrijke rol speelt. Klanten gebruiken de modulaire, cloudbased oplossingen om leveringen te plannen, te sturen, te volgen en te meten. Ook kunnen zij
vrachten plannen, toewijzen en uitvoeren, transportfacturen opstellen, controleren en betalen,
wereldwijde handelsdata bekijken, douane- en beveiligingsdocumenten voor import en export
archiveren, en verschillende andere logistieke processen uitvoeren. Dit alles door deelname aan ’s
werelds grootste, multimodale samenwerkingscommunity voor logistiek. Het hoofdkantoor van
Descartes is gevestigd in Waterloo (Canada), en de organisatie heeft kantoren en partners wereldwijd.
Meer informatie op www.descartes.com en op LinkedIn.
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