
 
 

NGDATA stelt Jan De Moortel aan als Vice President of Product 
 

De Moortel zal de afdelingen Product Management en R&D leiden binnen NGDATA  
 

Gent —1 juni 2016 – NGDATA™, de specialist in oplossingen voor het beheer van 
klantenervaringen, heeft vandaag aangekondigd dat Jan De Moortel is benoemd tot Vice President, 
Product. In deze functie zal Jan de afdeling Product Management bij NGDATA leiden en de 
samenwerking versterken tussen NGDATA’s verkoops- en dienstverleningsafdelingen en hun 
externe partners. 
 
Jan heeft meer dan 20 jaar ervaring in het leiden van software ontwikkelingsteams en product 
management. Voordat Jan het NGDATA team vervoegde, was hij senior director in de Text-To-
Speech Research en Development afdeling bij Nuance Communications, een toonaangevende 
leverancier van spraak- en taaloplossingen voor bedrijven en consumenten.   
 
“Ik ben verheugd om aan de slag te gaan bij NGDATA, dat blijft innoveren in een gegevensgestuurde 
aanpak van klantgerichtheid,” vertelde Jan De Moortel. “Ik kijk ernaar uit om samen met dit 
indrukwekkend leidinggevend team van ervaren technologen en bedrijfsleiders klantgerichte 
organisaties te helpen een meer gepersonaliseerde ervaring te creëren met behulp van Lily 
Enterprise.” 
 
“De jarenlange ervaring van Jan in productbeheer en R&D zal een onmiddellijke impact hebben op 
ons team bij NGDATA,” voegde Luc Burgelman toe, CEO van NGDATA. “NGDATA groeide het 
afgelopen jaar erg snel en Jan zal van onschatbare waarde zijn om Lily Enterprise verder te 
ontwikkelen en zo onze klanten wereldwijd te helpen de waarde van hun klantrelaties te 
maximaliseren.”  
 
Over NGDATA 
De realtime, op analyse gebaseerde oplossing van NGDATA helpt bedrijven in datagestuurde 
bedrijfstakken zoals financiële dienstverlening, media/uitgeverij en telecommunicatie, om hun data-
analyses te operationaliseren voor een grotere klanttevredenheid, minder verloop, meer klantbehoud en 
hogere winstmarges. Lily Enterprise™ is de oplossing voor customer experience management van 
NGDATA die inzichten verschaft en op basis hiervan actie onderneemt. Zo wordt de kloof tussen de 
wereld van data en de zakelijke wereld overbrugd en kunt u op het juiste moment zinvolle, 
contextafhankelijke en persoonlijke aanbiedingen en ervaringen bieden die een succes zijn bij uw 
klanten. Het hoofdkantoor van NGDATA is gevestigd in het Belgische Gent. Daarnaast heeft 
NGDATA vestigingen in de Verenigde Staten, Europa en de Aziatisch-Pacifische regio. Klanten van 
ons zijn onder andere AXA, Belfius, De Persgroep, Orange, Telenet en Wells Fargo. 
Bezoek www.NGDATA.com voor meer informatie.  
 
 
 


