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ERP EN WEBSHOP ALS
ÉÉN GEÏNTEGREERDE
OPLOSSING
Digitalisering is aan de orde van de dag. Die evolutie zien we ook steeds meer in Business to
Business scenario’s (B2B) waar de professionele inkoper vertrouwd is met online bestellen
via e-commerce platformen. Bedrijven worden echter vaak afgeschrikt door de complexiteit en de hoge kosten die de opstart en het beheer van een B2B e-commerce-omgeving
met zich meebrengt. GMI group bewijst dat het ook anders kan. Een gesprek met Tim Vanden Ecker, Expert Team Lead ECM & E-Commerce bij GMI group.
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