Expediteur

DNA UNITED FORWARDERS: ALS ER NOOD AAN
DE MAN IS, DAN IS TANS ER VOOR ONS
‘Binnen DNA United Forwarder (DNA) groeide de wens om aanwezige kennis organisatie breed
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gegarandeerd van aandacht en betrokkenheid’, vertelt Frans Legen.
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Hij vervolgt: ‘In de toekomst is er de wens, om
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taken volledig automatisch uitvoert (bijv. een

we van TANS kregen en de betrokkenheid die

mailtje sturen naar een opdrachtgever als een

zij toonden waren voor ons doorslaggevend.
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CRM. Frans: ‘Doel is om steeds meer
processen te automatiseren. Doordat
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