Persbericht
Resultaten 2017: Tobania versnelt groei

Strombeek-Bever, 19 februari 2018
Na een strategische koerswijziging in 2017 sloot Tobania het boekjaar 2017 af met een sterke omzetgroei
van 17 %. Ook het brutoresultaat kende een significante groei. Het afronden van de fusie tussen TOBIUS en
Saga Consulting groep, de volledige integratie van de back-office en een efficiënter kostenbeheer droegen
eveneens bij aan die sterke resultaten. Tobania blijft ambitieus en gaat ook in 2018 volop voor innovatie.
Daarnaast wil het bedrijf in 2020 meer dan 1000 werknemers tellen.
De digitale transformatie van klanten versnellen
Tobania wil de ‘preferred business & technology partner’ zijn van haar klanten in meerdere
expertisedomeinen. Daarom organiseerde het zich in 2016 in 5 business lines die alle domeinen binnen de
applicatie-levenscyclus doorlopen: 1. analyse en architectuur, 2. development, 3. testing, 4. support en
beveiliging en 5. cloud infrastructuur. Ervaren projectbeheer- en veranderingsexperts begeleiden klanten
bij elke stap. Zo maken ze van iedere digitale transformatie een succes.
Aan de start van 2018 werd ‘innovatie en technologie’ toegevoegd om de digitale transformatie van klanten
te versnellen en hen zo een voorsprong te geven in hun sector. Dit doet Tobania door vernieuwende
oplossingen en technologieën op een innovatieve manier in te zetten.
Daarnaast blijft het succesvolle Saga Systems, dat een softwareplatform voor geïntegreerd
personeelsmanagement uitrolt, als aparte entiteit bestaan. Op deze manier wil Tobania zijn positie binnen
de Belgische markt verder consolideren.
1000 in 2020
Om al die projecten te realiseren, gaat Tobania dit jaar al op zoek naar meer dan 250 nieuwe medewerkers.
Daarbij bouwt het verder op 2017. Toen zijn er meer dan 200 nieuwe ‘Tobians’ aan de slag gegaan in het
bedrijf.
Dankzij die groei blijft Tobania een flexibele speler op de markt. Het bedrijf staat zijn mannetje tussen de
grote jongens én is dynamisch genoeg om samen te werken met middelgrote bedrijven. Dit zowel voor
remote als in-house consulting. Er werden dan ook heel wat partnerships bevestigd in dit nieuwe jaar.
Bovendien zitten er nieuwe en uitdagende projecten voor 2018 aan te komen. Dit succesverhaal wordt dus
zonder twijfel vervolgd.
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Over Tobania
Tobania is een volwaardige business & technology system integrator
gespecialiseerd in de digitalisering van bedrijven en overheden. Het
bedrijf is een totaalaanbieder van IT-oplossingen, gaande van het
bouwen en implementeren van platformoplossingen tot maatwerk en de
integratie van complexe IT-toepassingen. Naast analyse, ontwikkeling en
testing biedt Tobania eigen specifieke softwareoplossingen aan in onder
meer web development en personeelsplanning. Aanvullend verzorgen ze
ook hybride infrastructuur, security en beheersoplossingen en alle
nodige support, en dit vanuit één organisatie. Tobania levert al deze
diensten en oplossingen door samen te werken met meer dan 800 ITspecialisten en business consultants en budgetteert hiermee een omzet
van 85 miljoen euro in 2018.
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