HOE HANA – EN CTAC –
SOUDAL HIELPEN HUN
BEDRIJF FUTUREPROOF
TE MAKEN

De Soudal-groep is een mondiale marktleider in voegkitten, PU-schuimen en
lijmen. Wat is het geheim achter tientallen jaren succes? Innovatie zit al ruim 50 jaar
in hun DNA – en in de snel veranderende wereld van vandaag is R&D belangrijker
dan ooit. SAP is sinds 2013 het innovatiemiddel van Soudal op het gebied van IT.
Om de bedrijfsactiviteiten te versimpelen en slimmer en betrouwbaarder te maken,
heeft Soudal met de hulp van Ctac de bestaande database vervangen met een
HANA-database.
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Aangezien de HANA-database alle data opslaat in het
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