Streven naar innovatie resulteert
in optimale bedrijfsprocessen
in samenwerking met CSN Groep
Het uitgebreide en exclusieve aanbod planten, plantenbakken, groene wanden en aanverwante artikelen van
Nieuwkoop Europe vindt zijn weg naar voornamelijk zakelijke beplantingsprojecten. Interieurbeplanters, architecten,
exporteurs, bloemisten en andere groene resellers kloppen
in meer dan veertig verschillende landen aan bij dit internationaal toonaangevende bedrijf. Dankzij een sterk geautomatiseerd proces en een streven naar innovatie, realiseert
het bedrijf een hoge mate van efficiency en is het steeds op
zoek naar manieren om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. CSN zorgt voor de continuïteit van de infrastructuur van
Nieuwkoop Europe, waardoor het bedrijf kan focussen op
innovatie en zijn corebusiness.
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“We staan met onze Microsoft 365
oplossing slechts aan het begin van
vele mogelijkheden, maar dankzij een
geleidelijke uitrol houden we alles
overzichtelijk en kunnen we steeds
bijsturen waar nodig. En natuurlijk
kunnen we met al onze problemen
steeds bij CSN Groep terecht. Een
zekerheid die meer dan welkom is in
deze soms onzekere tijden,” besluit
Huisman.

