Případová studie

Upgrade systému
Navision na Business Central
společnost Storex FST velmi
příjemně překvapil
Společnost Storex FST působí v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, který se
zabývá prodejem pneumatik. Kromě prodeje společnost poskytuje i služby
pneuservisu a vybrané služby autoservisu. Ve Storexu využívali přibližně 20 let
informační systém Navision od Microsoftu. Všechny funkce a úpravy byly
společnosti šité na míru jejich specifickým obchodním procesům.
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