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SIBO SCOOR MET SAP WMS
Een nieuw pand, nieuwe processen en een nieuwe werkwijze. Alleen de mensen bleven hetzelfde, toen het Veghelse
SIBO eind 2009 ging verhuizen en tegelijk de SAP All-in-One handelstemplate met Warehouse Management-uitbreiding
(WMS) liet implementeren. Een ingrijpende ‘dubbelklus’, die niettemin volledig binnen planning en budget werd
gerealiseerd. SIBO vaart er wel bij: een excellerende logistiek. Mede met dank aan Ctac.
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omvang, biedt SAP alle
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Ctac is genoteerd aan Euronext
Amsterdam.
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