PERSBERICHT
Ctac integreert Selexyz-boekhandels binnen drie weken
in SAP omgeving van De Slegte
’s-Hertogenbosch, 20 juni 2012 – ICT solution provider Ctac heeft de
activiteiten van de zestien boekwinkels van Selexyz binnen drie weken
geïntegreerd in het SAP Retail-systeem van boekhandelketen De Slegte.
Investeringsmaatschappij ProCures, mede-eigenaar van De Slegte, nam de
zestien Selexyz-vestigingen over na het faillissement van het hoofdkantoor van
Selexyz.
Om de continuïteit van de Selexyz-winkels te waarborgen, vroeg De Slegte Ctac om de
processen van de overgenomen winkels zo snel mogelijk op te nemen in het eigen SAP
Retail-systeem. Ctac levert De Slegte al langere tijd verschillende SAP diensten. De
winkelketen maakt sinds 2005 gebruik van SAP als centraal ERP-systeem voor inkoop,
logistiek en financiën.
Ctac stelde een projectteam samen met SAP specialisten, dat erin slaagde om binnen
drie weken de geautomatiseerde winkelprocessen te migreren naar de centrale SAP
omgeving van De Slegte. Daarbij converteerde Ctac een grote hoeveelheid data uit de
bedrijfsinformatiesystemen van Selexyz naar de SAP omgeving. Verder adviseerde Ctac
over de inrichting van het gecombineerde systeem. De tijdsdruk was groot omdat
Selexyz zelf niet lang meer zou beschikken over de automatiseringsmiddelen om
bijvoorbeeld boeken te bestellen of kassabetalingen te verrichten.
"Door snel en pragmatisch te handelen zijn De Slegte en Ctac erin geslaagd om de
Selexys-winkels binnen drie weken aan te sluiten op het bestaande systeem”, zegt Nico
van Ekeren, manager Finance, HR & ICT bij De Slegte. “De winkels konden gewoon
blijven draaien. Klanten hebben er geen last van gehad. We beschikken nu over een
gezamenlijk systeem voor De Slegte en Selexyz, dat een prima basis is voor alle
toekomstige ontwikkelingen.”
Henny Hilgerdenaar, CEO van Ctac: “Met dit project onderstreept Ctac zijn focus op
klanttevredenheid in combinatie met uitgebreide SAP expertise en industriekennis. Wij
zijn er trots op dat we De Slegte en Selexyz professioneel en snel hebben kunnen helpen
met het integreren van hun automatisering.”
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Over Ctac
Ctac is een van de grootste SAP Gold Partners in de Benelux en Gold Partner van
Microsoft. In 2012 is Ctac al 20 jaar actief als ICT Solution Provider. Ctac bouwt op basis
van marktleidende software en jarenlange ervaring van haar consultants op maat
gemaakte templates voor specifieke industries. Deze voorgeconfigureerde oplossingen

zijn daardoor snel in gebruik te nemen en bieden binnen korte tijd rendement. Ctac
levert maatoplossingen voor verschillende industries zoals de retail, wholesale, real
estate en healthcare. Daarnaast biedt het bedrijf een breed spectrum van ICToplossingen voor middelgrote en grote organisaties voor onder meer business
intelligence, warehousemanagement, portaloplossingen en customer relationship
management. Het bedrijf completeert deze oplossingen met een uitgebreid portfolio van
hosting en beheer, E-business- en consultancydiensten, trainingen en detachering.
Ctac is genoteerd aan Euronext Amsterdam (ticker: CTAC). Bij het bedrijf werken per
ultimo maart 2012 480 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in ’s-Hertogenbosch.
Ctac is daarnaast ook actief in België en Frankrijk. Voor meer informatie: www.ctac.nl.
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