Success Story

Sanquin Plasma Products, Amsterdam, Holandia

Pełna kontrola nad farmaceutycznym
łańcuchem dostaw dzięki SAP ATTP
Współpraca z itelligence wykracza daleko poza relację
klient-dostawca. Nie chodzi tu tylko o dostępną wiedzę,
ale także o sposób, w jaki prowadzimy ze sobą interesy.
Duco Brouwer, Vice President Supply Chain Management, Sanquin Plasma Products
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