De AGP Group is een overkoepelende organisatie waarin zich meerdere vooraanstaande
softwarehuizen hebben gevestigd. Allen zijn softwareontwikkelaars van het eerste uur,
ieder met haar specifieke branchekennis en praktijkervaring. Wij bewijzen al jarenlang een
betrouwbare automatiseringspartner te zijn. De AGP Group is een internationaal opererende
organisatie met twee vestigingen in Nederland en één vestiging in België. In totaal bestaat
onze klantenkring uit meer dan 1200 klanten in diverse branches, voornamelijk in de Benelux, maar ook in de rest van Europa en zelfs de Verenigde Staten.
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AGP Business Dynamics
De naam zegt het eigenlijk al. Deze unit is binnen
de AGP Group verantwoordelijk voor de verkoop,
ondersteuning en implementatie van de volgende Microsoft Dynamics producten: Microsoft
Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX, Microsoft
Dynamics GP en Microsoft Dynamics CRM.
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Waarom AGP Group
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AGP Trade
groothandelsbedrijven
AGP Rent
verhuurbedrijven
AGP Trip
touringcarbranche
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AGP Move
verhuisbedrijven
AGP Projects
projectorganisaties
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AGP Tire
bandenbranche
AGP Waste
milieudienstverleners
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Telefoon +31 (0)413 38 77 77
Fax +31 (0)413 36 70 25
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