ADVERTORIAL

Snel, makkelijk en
eenvoudig toe te passen
DOOR: HENK POKER

No nonsense en afspraak is afspraak. Dat zegt Meindert Bruinsma, directeur-eigenaar van AKSOS, wanneer hij zijn kantoor duidt. Diezelfde woorden
zijn volgens hem ook van toepassing op Speedbooks®, specialist in rapportagesoftware, waar AKSOS al vele jaren gebruik van maakt. “Ik kan het iedereen aanraden, de rapportagesoftware van Speedbooks is snel, biedt diverse
mogelijkheden en is makkelijk hanteerbaar.”
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