NGDATA opent kantoor in Singapore om snelle groei en wereldwijde uitbreiding te bevorderen
Opening van nieuw kantoor wegens aanhoudende wereldwijde vraag naar datagestuurde oplossingen; Frank
Weyns benoemd tot hoofd APAC Operations
Gent, BE/Singapore/New York City—30 juni 2016 – NGDATA™, aanbieder van oplossingen voor
customer experience management, maakte vandaag de opening van een nieuw kantoor in Singapore
bekend. Het bedrijf breidt uit naar de Aziatisch-Pacifische regio om te kunnen voldoen aan de
groeiende vraag naar Lily Enterprise, de oplossing voor customer experience management van het
bedrijf.
NGDATA kondigde verder aan dat Frank Weyns in het kader van de uitbreiding in dienst treedt bij
het bedrijf als hoofd APAC Operations. Frank is in deze rol verantwoordelijk voor de salesactiviteiten
en field operations van NGDATA in de Aziatisch-Pacifische regio.
“Overal ter wereld willen steeds meer bedrijven datagestuurde oplossingen aanschaffen en
implementeren om hun zakelijke prioriteiten direct via big data te realiseren”, aldus Weyns. “Lily
Enterprise van NGDATA biedt niet alleen een robuuste infrastructuur voor big data, maar stelt
klanten ook in staat om via deze infrastructuur hun bedrijfsprestaties op te voeren door het
klantcontact te verbeteren. Ik verheug me erop om te kunnen samenwerken met klanten in de APACregio, waar iedereen het belang van de allernieuwste technologie inziet.”
Weyns heeft meer dan vijfentwintig jaar ervaring in leidinggevende functies op het gebied van
internationale sales, advisering en implementatie van enterprisesoftware. Voordat hij bij NGDATA
kwam, had Weyns verschillende functies bij toonaangevende bedrijven die zijn gespecialiseerd in
financiële technologie, zoals Algorithmics, Misys en Reval. Ook bekleedde hij leidinggevende functies
bij de adviesbureaus E&Y en Deloitte.
“Bedrijven kunnen met onze oplossingen een beduidend betere klantbeleving bieden en dat succes
heeft geleid tot een geweldige wereldwijde groei”, aldus Luc Burgelman, CEO van NGDATA. “We
zijn verheugd om te voldoen aan de vraag naar betekenisvolle klantinteracties in realtime van
banken, telecombedrijven en mediabedrijven in Noord-Amerika en Europa, en nu ook in de
Aziatisch-Pacifische regio. Bij de uitbreiding van NGDATA in de Aziatisch-Pacifische regio speelt
Frank een doorslaggevende rol. Hij is van groot belang voor de introductie van Lily Enterprise in een
nog grotere markt en de realisatie van het groeipotentieel in dit deel van de wereld.”
Over NGDATA

De realtime, op analyse gebaseerde oplossing van NGDATA helpt bedrijven in datagestuurde
bedrijfstakken zoals financiële dienstverlening, media/uitgeverij en telecommunicatie, om hun dataanalyses 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. Tot hun
klanten behoren onder andere AXA, Belfius, De Persgroep, Orange, Telenet en Wells Fargo.
Bezoek www.NGDATA.com voor meer informatie.
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