Fourage

BERG FOURAGE KIEST VOOR TALIS VAN TANS
Berg Fourage uit Doornspijk gebruikt TALIS Fourage, het TMS systeem

dat TANS speciaal voor de fouragemarkt heeft ontwikkeld.
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‘Dankzij automatisering met TALIS Fourage kunnen we
sneller, efficiënter en overzichtelijker werken’.
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aan de soepele implementatie van het
pakket binnen onze organisatie, is dat

processen te verlichten. Dit is een
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Het pakket sluit goed aan op de
processen binnen de fourage
sector. De standaard software
is door zijn flexibiliteit in hoge
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TALIS FlexTools), is multi-user,
zéér gebruiksvriendelijk en er
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binnen het pakket door te voeren.
Maar als we eens hulp nodig hebben
bij een aanpassing, staat TANS altijd
voor ons klaar. We zullen altijd bezig
blijven met verder automatiseren en het
optimaliseren en verbeteren van ons
systeem’.

