
Toonaangevende Europese bank Belfius kiest NGDATA om klantenervaringen beter 
te kunnen beheren 

 
Lily Enterprise van NGDATA biedt actuele inzichten in het gedrag van klanten 
om hen op het juiste moment meer gerichte aanbiedingen te kunnen voorstellen 

 
Gent, BE, 17 december 2015 – NGDATA™, het bedrijf voor oplossingen voor het beheer 
van klantenervaringen, kondigde vandaag aan dat Belfius Bank, met hoofdzetel in 
Brussel, NGDATA heeft gekozen in het kader van haar initiatief om de klantenrelaties te 
verbeteren. Met het initiatief wil de bank in haar activiteiten voor retailklanten 
klantenervaringen van de volgende generatie aanreiken.  
 
Belfius zal de Lily Enterprise-oplossing van NGDATA gebruiken om haar 
klantenrelaties te verbeteren en te versterken. De technologie zal in alle producten en 
communicatiekanalen worden geïntegreerd en zo relevantere gesprekken mogelijk 
maken, waardoor de bank haar klanten nog beter van dienst kan zijn. Door betere 
relaties uit te bouwen, profiteert de bank van een sterkere klantenbinding en een hogere 
klantwaarde.  
 
“NGDATA is momenteel de enige speler op de markt die zich enkel toelegt op het 
gerichte gebruik van analyses om klantenrelaties op te bouwen,” vertelt Geert Van Mol, 
Chief Digital Officer bij Belfius. “Wij kijken ernaar uit om met NGDATA samen te 
werken om onze digitale transformatie te versnellen en de beste klanteninzichten te 
ontwikkelen om onze bank te doen groeien.” 
 
“Het actuele klanten-DNA van NGDATA vormt een unieke technologie die aansluit op 
onze omgeving en ons in staat zal stellen om onze big data effectief in te zetten en de 
besluitvorming in het opbouwen van klantenrelaties zal aansturen,” voegt Geert Van 
Hove, CIO bij Belfius, daaraan toe. 
 
Luc Burgelman, CEO en medeoprichter van NGDATA, zegt: “In het verleden bleek het 
een hele uitdaging voor banken om hun klanteninzichten effectief te benutten. Wij zijn 
blij te kunnen samenwerken met een bank met een dergelijke omvattende visie op haar 
klanten, en we hopen Belfius te kunnen bijstaan nu zij als eerste een nieuwe manier 
verkent om klantengegevens te gebruiken om betere ervaringen te creëren.” 
 

Over NGDATA  

NGDATATM is de leverancier van oplossingen voor het beheer van klantenrelaties die  
ondernemingen helpt om de doeltreffendheid van hun marketingcampagnes drastisch 
te verhogen, hun up-sell te versterken en het klantenverloop te beperken. Een van de 
oplossingen die het bedrijf aanbiedt, is Lily Enterprise, een oplossing waarmee 
ondernemingen worden geholpen om meer aandacht te besteden aan de interacties met 



hun klanten via alle kanalen, sneller van het gedrag van klanten te leren – en daarbij 
voortdurend slim klanten-DNA op te bouwen – en hun strategiee ̈n slimmer uit te voeren 
met bijzonder gerichte productaanbiedingen, dienstverlening en inhoud. Lily biedt een 
unieke combinatie van interactief beheer van big data, zelflerende technologie, real-
timegedragsevaluatie en segmentatiefuncties in een gei ̈ntegreerde oplossing. NGDATA 
heeft zijn hoofdzetel in Gent, Belgie ̈, en heeft kantoren in New York City en San 
Francisco, van waaruit het oplossingen voorziet voor datagestuurde sectoren zoals de 
financie ̈ledienstensector, de telecom en mediabedrijven. Het rekent onder meer AXA, 
Orange, De Persgroep, Wells Fargo en Telenet tot zijn klanten.  

Voor meer informatie kunt u terecht op http://www.ngdata.com of kunt u ons volgen 
op Twitter @ngdata_com of het bedrijf aan uw LinkedIn-connecties toevoegen.  
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