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Keller’s IJzerhandel en Ferney:
samen op S(t)AP
De opkomst van online maakt het voor leveranciers en klanten interessant om de groothandel te passeren. Slimme
groothandels richten zich daarom op het leveren van toegevoegde waarde in de vorm van extra service. Met asset
management, logistieke support en online ordersystemen komen ze tegemoet aan de nieuwe klantbehoeften. Maar
ook: efficiënter werken om de traditionele route tussen producent en consument te verkorten. Slechts een handjevol
ondernemingen blijkt in staat op deze ontwikkelingen vooruit te lopen. En vaak zijn het deze ondernemingen die een
goed draaiend SAP systeem onder de motorkap hebben. Zoals Keller’s IJzerhandel BV en inkoopcombinatie Ferney
Group BV, die sinds kort de vruchten plukken van Ctac’s groothandelstemplate.
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kostte tijd.” Daarnaast trekt de ‘ijzerboer’ veel

Suurland: “Sommige processen moesten worden
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Synergie
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tijd en foutkansen.

weerstanden, memoreert hoofd Bedrijfsvoering
Jan Suurland. “Mislukte implementaties,

Of de overige Ferney-leden ook op SAP

budgetten die driemaal overschreden worden –

overstappen, is nog onzeker. Zij maken als
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Ctac is genoteerd aan Euronext
Amsterdam.

CTAC THE NETHERLANDS
Meerendonkweg 11, Postbus 773
5201 AT ’s-Hertogenbosch
T. +31 (0)73 692 06 92
E. info@ctac.nl
I. www.ctac.nl
CTAC BELGIUM
Uilenbaan 82
2160 Wommelgem
T. +32 (0)3 354 09 79
E. info@ctac.be
I. www.ctac.be
CTAC FRANCE
54-56 avenue hoche
75008 Paris
T. +33 (0)1 56 60 53 89
E. info@ctacpowerhouse.fr
I. www.ctacpowerhouse.fr

Ctac N.V. 2012, alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave

dat zie ik als een sterk argument pro. Met elkaar

mag worden vermenigvuldigd en/

maken we er een steeds completer product van!”

of openbaar gemaakt door middel
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