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ctac real estate

Talis haalt Ctac als regisseur in huis
‘Wij zijn er voor de huurder’, zegt Peter Eisinga, manager ICT bij Talis. Als het gaat om de klant centraal te stellen,
wil de Nijmeegse woningcorporatie vooroplopen met een procesgerichte organisatie die is ingericht rondom wat je
wilt bereiken – Tevreden Klant, Goede Woning, Sterke Wijk – en de collectieve focus op een efficiënte keten en een
optimaal eindproduct. SAP speelt hierbij een essentiële rol, en dus ook Ctac als beheerpartij. Zeker als de opdracht
‘verreikende ontzorging’ luidt.
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Meer informatie?
Neem contact op via telefoonnummer
+31 (0)73 692 06 92 of stuur een e-mail naar
AssetValue@ctac.nl.
SAP uit de muur
Ook qua hardware is Talis een stuk lichter
geworden. De 35 servers in de kelder, met
gigantische kosten voor koeling, stroomvoorziening, gasblusinstallaties et cetera, zijn terug-

de bedrijfsprocessen van klanten in
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volwaardig pakket van diensten,
variërend van businessconsultancy
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een innovatieve invalshoek en
transparant, persoonlijk contact.
Ctac is genoteerd aan Euronext
Amsterdam.
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gebracht naar vijf. En binnenkort gaan ook die
stekkers eruit. Dan staat vrijwel alles bij Ctac en
een deel – de kantoorautomatisering – bij een

Ctac N.V. 2012, alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave
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op welke andere wijze dan ook, en
evenmin in een databank of retrieval
systeem worden opgeslagen, zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ctac N.V.
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