VERBETERDE PROCESSEN EN
EEN NIEUW ERP-PAKKET MAKEN
COMFOOR KLAAR VOOR GROEI

Een versnipperd systeemlandschap stond de internationale expansie van Comfoor
in de weg. Samen met Ctac verbeterde Comfoor de interne processen. Ook
ondersteunde Ctac het bedrijf bij de selectie van een gloednieuw ERP-pakket dat
naadloos aansluit bij Comfoors grensoverschrijdende ambities.
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