LAMB WESTON / MEIJER
GAAT SLIMMER, SNELLER EN
NAUWKEURIGER OM MET
DATA DANKZIJ WINSHUTTLE

Aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer is in de afgelopen zeven jaar maar
liefst twee keer zo groot geworden. Deze snelle groei dwong de internationale
organisatie om efficiënter te werken. Ctac hielp het bedrijf hierbij door Winshuttle
te introduceren. Robby Koets – Manager Master Data bij Lamb Weston / Meijer –
legt uit hoe zijn organisatie met Winshuttle veel tijd bespaart bij het invoeren en
controleren van masterdata en fouten voorkomt dankzij automatische datacontroles.
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