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xv retail succesvol uitgerold
bij action
“Eén dag ICT-consultancy, daar moeten wij meer dan tienduizend gummetjes voor verkopen.” Harrie Grent, Technisch Architect
bij Action, doelt niet op de tarieven van Ctac, maar op het enorme artikelvolume dat zijn organisatie dagelijks verwerkt.
Tientallen miljoenen kassabonnen per jaar van 275 winkels in Nederland en daarbuiten: hoe krijg je dat goed geautomatiseerd?
Dankzij XV Retail verloopt de communicatie tussen filialen en hoofdkantoor zoals het hoort: soepel en snel.
‘Verrassend volledig, verbazend voordelig’ – dat is Action.
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specifieke totaaloplossingen voor
onder meer retail, wholesale, real

volwaardig pakket van diensten,
variërend van businessconsultancy
tot managed services en software-

Sparren met de eindgebruiker

ontwikkeling tot mobility- en cloud-
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Ctac helpt als innovatieve ICT

ook het technisch SAP beheer op zich genomen.

Dat kan overigens ook op rayon- en landniveau.

Harrie Grent,

Ctac - enabling your ambitions

Gedurende 2008-2009 droeg Action bij aan

Meer informatie?
Neem contact op via telefoonnummer
+31 (0)73 692 06 92 of stuur een e-mail naar
retail@ctac.nl.
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