ALFA PRO IT

SOFTWARE
EN E-COMMERCE
EEN KENNISMAKING MET ALFA PRO IT
ALFA PRO IT levert totaaloplossingen aan de bloemen-, planten- en AGF-branche. Praktische én
complete automatisering dus. Systemen die ervoor zorgen dat ú de handen vrij heeft om uw werk
te doen. Optimaal functioneel voor inkoop, (mobiele) verkoop, logistiek en administratie. Maar ook
voor alle eigentijdse vormen van e-commerce (app, webshop, virtuele markplaats, cloudcomputing
etc.). Alles vindt u onder één dak!

ALFA PRO IT is onder meer specialist in:
• Betaalbare software voor de gehele keten
• Apps, webshops en virtuele markplaatsen
• Cloudcomputing
• Handterminals en koffersystemen
• Pc’s, printers en netwerken
• Barcode-apparatuur
• Systemen voor managementinformatie

• Service: 7 dagen per week en 24 uur per dag
bereikbaar
• Onze medewerkers zijn afkomstig uit uw branche
• Niet alleen een helpdeskfunctie; we komen
desgewenst naar u toe
• Remote support
• Continuïteit; we zijn al ruim 25 jaar actief
• Een onafhankelijke AlfaPro Gebruikersvereniging

ALFA PRO IT

In de bloemen- en plantenbranche ligt onze oorsprong. Daar ontwikkelden we het modulair
opgebouwde AlfaPro dat ook uitstekend functioneert in andere verssectoren (groenten en fruit,
vis, vlees, zuivel). Kortom: daar waar dagelijkse snelheid geboden is en waar een absolute
noodzaak tot efficiënt voorraadbeheer bestaat.
In de loop der jaren groeide ALFA PRO IT uit tot een middelgrote onderneming die actief is
voor meer dan 750 opdrachtgevers in zowel binnen- als buitenland. We inventariseren de
problematiek, adviseren over de juiste oplossing en zorgen ervoor dat systemen en programma’s
exact zijn afgestemd op de dagelijkse praktijk van een onderneming. Klanten kunnen dag en nacht
rekenen op service en ondersteuning.

MEER INFORMATIE
Ga naar www.alfapro.com voor een uitgebreide kennismaking met al onze producten en diensten.
Daar kunt u ook een reactieformulier invullen om een afspraak met één van onze specialisten te maken.
Direct bellen met +31 71 402 11 91 mag natuurlijk ook!
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