SUCCESVOLLE
IMPLEMENTATIE VAN AFAS
ICT EXPERTISE VAN ISO GROEP REALISEERT COMPLETE ONTZORGING
ISO Groep is al jarenlang de IT-partner van Contakt Consulting
voor systeem- en netwerkbeheer en afdrukapparatuur. Vorig jaar
implementeerde ISO Groep bij Contakt Consulting het ERP-pakket van
AFAS. Een unieke oplossing, omdat het pakket op de lokale server is
geïnstalleerd en honderd procent betrouwbaarheid vereist is. De kennis,
kunde en ervaring van ISO Groep met installatie van AFAS op eigen
omgevingen gaf bij Contakt Consulting de definitieve doorslag. Inmiddels
draait het systeem naar wens en geven Ruud Wijnants en Elly Wiegman
graag tekst en uitleg over de oplossing waar ze content mee zijn.
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