ERP VOOR DE MAAKINDUSTRIE

DE JUISTE BESLISSINGEN OP
HET JUISTE MOMENT MET DE
SLIMSTE CLOUD-OPLOSSING
Intelligente ERP voor de slimste fabriek,
een SAP Certified solution package

Klanten die steeds vaker om maatwerk vragen, een vergrijzende industrie,
servitization en de opkomst van innovatieve technologie. De productiewereld
verandert razendsnel. Tijd om daar slim op in te spelen. De solution package
“ERP voor de slimste fabriek” zorgt voor maximaal rendement en stoomt
productiebedrijven klaar voor de uitdagingen van de toekomst.
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DE VOORDELEN VAN DE SLIMSTE CLOUD-OPLOSSING:
• Een slimme ERP in de SAP Public Cloud met een snelle implementatie tot gevolg. Snel aan de slag dus!
•	Een gestandaardiseerde en gebruiksvriendelijke oplossing voor de maakindustrie. Van young professional tot
senior: iedereen kan ermee overweg.
•	Alle data en kennis van alle processen binnen een productiebedrijf staan in één systeem. Kennisoverdracht is
daarmee geborgd.
•	Toekomstbestendig en wendbaar: elk kwartaal updates en nieuwe functionaliteiten vanuit de SAP Public Cloud met
minimale inzet van IT.
•	De oplossing ondersteunt het dagelijkse werk op een slimme manier. Medewerkers hebben hun handen vrij om te
sturen op efficiëntie, slimme oplossingen en innovatie. Het gevolg? Meer werkplezier.
• Real time inzicht waardoor medewerkers sneller kunnen sturen, toetsen, optimaliseren en voorspellen.
•	Eenvoudig de juiste informatie kunnen vinden en daardoor snel een 360-view van de klant kunnen genereren.

Verandering stimuleren en versnellen in de maakindustrie?
Michiel Kox, Business Development Manager bij Ctac vertelt graag meer. E-mail: michiel.kox@ctac.nl

* Gebaseerd op een driejarige overeenkomst. Specifieke supportopties mogelijk.
** Voor aanvang is een “Best practices”- assessment een vereiste.

