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ESRI Nederland Support:

‘Vlot en nuttig’

Werken met GIS is in alle facetten een uitdaging. Zo zijn de aangeleverde databestanden niet altijd even netjes.
En uitdagend wordt het helemaal als de grenzen op de proef worden gesteld: van hardware, services en kennis.
ESRI Nederland Support staat ArcGIS-gebruikers graag bij om ze verder op weg te helpen. Maar hoe ervaren zij dit?
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