Persbericht
Tobania mikt op verdubbeling online activiteit in komende vier jaar
Tegen 2021 goed voor bijna 10 % van omzet Tobania
Brussel, 23 maart 2017 – Het Digital Business Solutions management team van Tobania ambieert een
verdubbeling van de activiteit om tegen 2021 met een team van 100 IT- en digital marketingexperten in
te staan voor zowat 10 % van de groepsomzet. Het speelt hierbij gretig in op de toenemende behoefte
aan onlinemarketingbegeleiding en aan in-huis-competentie bij bedrijven en overheden die kiezen voor
een digitale transformatie.
De Digital Business Solutions unit legt zich binnen Tobania toe op app- en webontwikkeling, de ontwikkeling
van webapplicaties, analyse, webstrategie, informatiearchitectuur en onlinemarketingdiensten. Het team biedt
end-to-end oplossingen en diensten aan, inclusief begeleiding na oplevering waar nodig, zodat de inspanningen
echt opbrengen. De unit is namelijk al jaren een van de belangrijkste Belgische webbouwers en toonaangevend
voor het leveren van geïntegreerde oplossingen op basis van Microsoft en Open Source technologieën,
waaronder Kentico, Drupal, .Net, PHP, Xamarin en Azure.
Een managementteam van experten
Voor het eerst wordt de business unit aangestuurd door een team van managers, elk met hun eigen
expertise. Coördinerend Business Unit Manager Wouter Biesemans faciliteert samen met Geert Bens
(service & project management), Annick Op de Beeck (marketing & communication), Geert Vanden Boer
(operationeel management) en Barbara De Wilde (sales & accountmanagement) de end-to-end journey
van zowel bedrijven als steden en gemeenten.
Vanaf dit jaar ligt de focus daarbij op de uitbreiding van de professionele ondersteuning en verdieping van
de technologische expertise. De Tobania business unit beschikt over een eigen team van circa 50
medewerkers die snel en flexibel inzetbaar zijn. Tegen 2021 moet dit team twee keer zo groot zijn. Naast
de competentie van projectgebonden experts en consultants kunnen klanten voortaan ook rekenen op de
fysieke aanwezigheid van technologie-experts in hun kantoor, zowel op korte als op lange termijn.
De Tobania business unit zet bovendien fors in op de uitbreiding van de dienstverlening met
onlinemarketingdiensten om tegemoet te komen aan de sterk toenemende marktvraag naar professi onele
ondersteuning bij online en realtime communicatie en support van hun webactiviteiten. Aanvullend wenst
Tobania haar klanten te begeleiden in het uitwerken van een digitale strategie en de implementatie ervan.
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Synergie tussen Tobania business units

Het Digital Business Solutions management team haalt zijn vertrouwen voor een snelle groei en een
expansie naar het corporate en enterprise-marktsegment onder meer uit de synergie met de andere units.
Tobania CEO Lode Peeters sluit zich hierbij aan: “Digital Business Solutions zal ook nauw samenwerken
met onze andere business units, waarmee synergie voor de hand ligt in domeinen als hosting, veiligheid,
business analyse, maar ook bij de integratie met mid-office en bedrijfsplatformen zoals CRM, SharePoint
en O365. Zij vullen elkaar aan zodat we een totaaloplossing kunnen aanbieden voor de digitale
uitdagingen van onze klanten, wat de basis voor een partnership vormt op lange termijn.”

Over Tobania
Tobania is een volwaardige IT-systeemintegrator gespecialiseerd in de
digitalisering van bedrijven en overheden. Het bedrijf is een
totaalaanbieder in ‘front-end enterprise’-oplossingen, gaande van het
bouwen en implementeren van platformoplossingen tot maatwerk
alsook integratie van complexe IT-toepassingen. Naast analyse,
ontwikkeling en testing biedt Tobania eigen specifieke
softwareoplossingen aan in onder meer web development en
personeelsplanning. Aanvullend bieden we ook hybride infrastructuur,
security, beheersoplossingen en alle nodige support aan, en dit vanuit
één organisatie. Tobania levert al deze diensten en oplossingen door
samen te werken met meer dan 650 IT-specialisten en consultants en
behaalde daarmee een omzet van 65 miljoen euro in 2016.
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