Logistiek dienstverlener

‘TRANSPORTBEDRIJF J. VAN DER LINDEN BV: ZONDER
AUTOMATISERING HADDEN WE NIET MEER BESTAAN’
Transportbedrijf J. van der Linden (Van der Linden) is al sinds 1987 klant van
TANS. Destijds ontstond de behoefte om de opdrachten, facturatie en
financiële administratie elektronisch vast te kunnen leggen.
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“De consultants van TANS zijn in staat om bedrijfsspecifieke
processen te automatiseren en mee te denken over de
praktische aanpak hiervan”.
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