REFERENCE

CTAC WINSHUTTLE

NIKON VERBETERT BEHEER VAN
MASTERDATA MET WINSHUTTLE
Nikon Europe werkte op het gebied van masterdata al jaren met CATT. Maar toen de ondersteuning voor de applicatie
wegviel, moest het bedrijf op zoek naar een alternatief. Een Winshuttle-demo van Ctac gaf de doorslag. Piet-Jan van
Egdom, teamleider SAP support bij Nikon Europe, vertelt over de voordelen van de nieuwe oplossing.
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