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WERMINVAL: SAP BUSINESS ALL-IN-ONE
VOOR DRIE BEDRIJVEN IN ÉÉN
Werminval bewijst dat beschutte werkplaatsen vooruitstrevende ondernemingen zijn. Het biedt een breed spectrum
van diensten en koppelt deze aan een uitzonderlijke technologische knowhow. Toen Werminval op zoek ging naar een
verdere professionalisering, drong de keuze voor een nieuw ERP-pakket zich op. Werminval was niet alleen gebonden
aan een strikt budget, het had ook nood aan een ﬂexibel en toekomstgericht pakket. Ctac Fit4BW, een SAP Business
All-in-One oplossing, bood hen de nodige garanties op continuïteit.
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