WAAROM ERP VOOR DE MAAKINDUSTRIE?

WEERSTANDEN ERP
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elke afdeling binnen een bedrijf

Mijn bedrijf is te klein. ERP is te

Bedrijven die overgaan tot het auto-

ERP is niet alleen voor grote

automatiseren:

beschikbaar. Doordat alle bedrijfs-

uitgebreid”. Dit zijn vaak gehoorde

matiseren van hun productieproces,

bedrijven. Ook kleinere bedrijven

processen, bijvoorbeeld relatie

argumenten waardoor ondernemers
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Tijdwinst
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