LAGARDÈRE INTEGREERT
BEDRIJFSPROCESSEN VAN
SMULLERS-FORMULE RAZENDSNEL
MET BEHULP VAN CTAC IPAAS

Lagardère Travel Retail Nederland is de uitbater van winkels en horecazaken op
verschillende vliegvelden en stations. In 2018 nam Lagardère de snackformule
Smullers over van de Nederlandse Spoorwegen (NS), inclusief de 29 winkels en
400 medewerkers. Ctac hielp Lagardère binnen vijf maanden met de complete
IT-integratie van Smullers: van financiële verslaglegging tot logistieke stromen.
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