Software voor de 
professionele inkoopafdeling

Deltacare BV

Deltacare maakt inkoopproces inzichtelijk
Deltacare is gespecialiseerd in project- en
inkoopapplicaties voor facilitaire organisaties.
Deze producten gaan vergezeld van de
bijbehorende dienstverlening.
Deltacare heeft haar software zelf ontwikkeld.

“Door de inzet van onze software
wordt een grote besparing bereikt.
Geen overbodige luxe in deze tijd
van bezuinigingen.”
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Centrale vraag van de klanten is hoe ze het inkoop
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