NS STATIONS VERBETERT
HET BEHEER VAN ARTIKELEN
EN VESTIGINGEN DANKZIJ
WINSHUTTLE EN CTAC

NS Stations zocht een oplossing om grote hoeveelheden data met betrekking tot
artikelen en vestigingen zoals Kiosk, Stationshuiskamer en Julia’s snel te wijzigen.
Ctac ondersteunde de organisatie bij deze uitdaging door de inzet van Winshuttle.
Erik Wingers, medewerker Logistiek bij NS Stations, legt uit hoe zijn organisatie
met deze oplossing een tijdrovend en foutgevoelig proces sterk vereenvoudigde.
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