Geconditioneerd vervoer

‘MET TALIS TMS KUNNEN WE ONZE
WERKZAAMHEDEN MET HALVE BEZETTING AAN’
‘Met de groei van de organisatie groeide ook de behoefte aan informatie. De
wens tot het automatiseren van ons bedrijfsproces ontstond en in 1995 kozen
we voor TALIS van TANS. Daardoor kunnen we onze werkzaamheden met
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aan’,
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‘Met de groei van het bedrijf groeide
ook de behoefte aan informatie,
waardoor de wens tot automatiseren
van ons bedrijfsproces ontstond’,
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“Het fijne van het pakket is dat het modulair is opgebouwd,
waardoor je kunt gebruiken wat je nodig hebt”.

André: ‘Het fijne van het pakket is dat
het modulair is opgebouwd, waardoor
je kunt gebruiken wat je nodig hebt’.
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