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Wereldwijde aanbieder van logistieke oplossingen, WiseTech Global, verwerft
Belgische aanbieder van logistieke oplossingen, Intris
WiseTech Global kondigde vandaag de overname aan van Intris, de belangrijkste Belgische aanbieder van
oplossingen voor het beheer van vrachtvervoer, douane en magazijnen.
Intris, met hoofdkantoor in Antwerpen, biedt haar geïntegreerde software en cloud-based oplossingen voor
klanten zoals Panalpina World Transport, Bolloré Netherlands, Rhenus, Gosselin Support Services, AML en vele
andere logistieke dienstverleners in België, en meer recent ook in Nederland. Daarnaast is Intris de enige
Belgische integratiepartner voor INTTRA eVGM.
Het productassortiment van Intris omvat TRIS Forwarding en Warehouse-oplossingen die geïntegreerde
datastromen van ‘bestelling-tot-en-met-factuur’ aan klanten aanbieden, en het TRIS Customs Management
System, dat voorziet in functionaliteiten om douaneverplichtingen volledig na te leven, rechtstreekse douaneen poortinterfaces voor Europese inlandterminals. Deze tools zorgen voor procesefficiëntie, productiviteit en
verbeteren de risicobeperking voor logistieke dienstverleners.
WiseTech’s CEO, Richard White, verklaarde: “Het opnemen van Intris in de WiseTech Global groep is een
volgende stap in het vergroten van onze reach en capaciteit in België, één van de grootste en belangrijkste
toegangspoorten van handel in Europa. We verwelkomen het Intris’ team en bestuur en we waarderen hun
grondige ervaring in de industrie en kennis van productontwikkeling. We begrijpen de complexiteit en
uitdagingen waarmee logistieke dienstverleners worden geconfronteerd als gevolg van veranderingen in de
EU-handel, toenemende transactievolumes en toenemende vereisten op het vlak van grensoverschrijdende
formaliteiten. Deze transactie, als onderdeel van de verdere uitbreiding van onze wereldwijde voetafdruk en
bredere pan-Europese capaciteit, zal na verloop van tijd meer capaciteit en productiviteit voor al onze klanten
opbouwen.”
De gedelegeerd bestuurder van Intris, Patrick Van De Looverbosch, zei: “Dit is de logische volgende stap voor
Intris, aangezien we momenteel onze activiteiten en technologieën aan het veranderen zijn om te kunnen
voorzien in een betere ondersteuning voor de markt en onze klanten, met wie we nauw zullen blijven
samenwerken. Met de wereldwijde kracht van WiseTech en de significante innovatiecapaciteit die lokaal
geïnvesteerd wordt, zullen we ons streven versnellen om vervoers-, opslag- en douanemanagementcapaciteit
van onze klanten te verbeteren.”
De activiteiten van Intris blijven onder het leiderschap van Patrick Van De Looverbosch en zullen worden
geïntegreerd in de WiseTech Global groep en Intris zal zijn krachtige logistieke oplossingen rechtstreeks blijven
aanleveren aan zijn klanten, samen met CargoWise One, het krachtige platform voor wereldwijde logistiek van
WiseTech.
CargoWise One, stelt logistieke dienstaanbieders in staat om zeer complexe transacties uit te voeren op het
gebied van vrachtvervoer, douane-inklaring, magazijnbeheer, verzending, vervoer over land en
grensoverschrijdende naleving en om hun activiteiten te beheren in één database voor meerdere gebruikers,
functies, landen, talen en valuta’s.
Deze overname volgt op andere recente overnames in Ierland, Australië-Azië, Brazilië, Duitsland, Italië, Taiwan,
Noord-Amerika en Nederland, en past in de door WiseTech Global genoemde strategie om organische groei op
lange termijn te versnellen via gerichte en waardevolle overnames in nieuwe geografische regio’s en grotere,
wereldwijd geschikte verwante markten. //EINDE

Over WiseTech Global
WiseTech Global is een toonaangevende ontwikkelaar en leverancier van softwareoplossingen aan de
logistieke uitvoeringsindustrie wereldwijd. Tot onze klanten behoren meer dan 7.000 logistieke bedrijven
wereldwijd, verspreid over meer dan 125 landen, waaronder 32 van de top 50 wereldwijde externe logistieke
dienstverleners en 23 van de 25 grootste globale vrachtvervoerders wereldwijd.[1] Ons topproduct, CargoWise
One, vormt een integrale schakel in de wereldwijde supply chain en voert jaarlijks meer dan 44 miljard
datatransacties uit. Bij WiseTech zijn we onverbiddelijk bezig met innovatie en voegden we de laatste vijf jaar
meer dan 3.000 productverbeteringen toe aan ons globale platform, terwijl we tegelijkertijd zorgden voor
betekenisvolle, voortdurende verbeteringen aan de wereldwijde supply chains. Onze baanbrekende
softwareoplossingen staan bekend voor hun krachtige productiviteit, uitgebreide functionaliteit, verregaande
integratie, diepgaande compliance-mogelijkheden, en een echt wereldwijd bereik.
Bezoek www.wisetechglobal.com voor meer informatie over WiseTech Global of CargoWise One.

Over Intris
Intris nv, opgericht in 1994, is een toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen voor
vrachtvervoer, opslag en douanebeheer in België en Nederland. Met zijn hoofdkantoor in Antwerpen en met
een team van ongeveer 45 ervaren logistieke en technische experten biedt Intris geavanceerde
softwareoplossingen voor honderden klanten van kleine bedrijven tot multinationals, waaronder Panalpina
World Transport, Bolloré Netherlands, Rhenus, Gosselin Support Services, AML en vele andere organisaties en
logistieke dienstverleners.
Voor meer informatie over Intris, bezoek www.intris.be.
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Armstrong & Associates: Top 50 Global Third Party Logistics Providers List, gerangschikt op basis van logistieke bruto inkomsten/omzet in 2016.
Armstrong & Associates: Top 25 Global Freight Forwarders List, gerangschikt op basis van logistieke bruto inkomsten/omzet en volumes van
vrachtvervoer in 2016.
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