W H I T E PA P E R

Coretix brengt transparantie
in het applicatielandschap
van De Bondt
De Bondt B.V. is dé groothandel in fournituren en brei-/haakgarens in
Europa. Vanuit de magazijnen in Tynaarlo leveren ze wereldwijd aan de
vakhandel, grossier en confectie-industrie. Om intern in alle systemen
(webshop, ERP, WMS, gerobotiseerd opslagsysteem) met dezelfde data te
werken, brengt It’s Us met Coretix transparantie in het applicatielandschap.
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