Logistiek dienstverlener

G. VAN DE SCHEUR LOGISTIEK: ‘TANS KAN
PRECIES BOUWEN WAT WE WILLEN’.
Automatisering wordt ook in de logistieke sector steeds belangrijker. Van de Scheur

OVER VAN DE SCHEUR

Logistiek in Vianen heeft in samenwerking met Transport & Automotive Network
Systems (TANS) uit Eindhoven in de afgelopen jaren een groot aantal
bedrijfsprocessen geautomatiseerd.
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