Fouragehandelaar

B.A.M. VERMEER: ‘TRANSPORTSOFTWARE TALIS
LEVER MINDER FOUTEN EN MEER TIJDSWINST OP’
Familiebedrijf B.A.M. Vermeer heeft met het transportsoftwarepakket TALIS
van TANS een verbeterslag gemaakt in de fouragehandel waarin zij actief zijn
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