
 
 

Stijgende vraag naar Lily Enterprise™ van NGDATA versnelt groei van bedrijf voor het beheer 
van klantenervaringen  

 
Toenemend klantenbestand zorgt voor recordgroei en zet aan tot uitbreiding managementteam en wereldwijde 

aanwezigheid  
Gent—15 December 2016 – NGDATA®, een	software	bedrijf	dat	oplossingen	ontwikkelt	voor	het	
beheer	en	optimaliseren	van	klantenervaringen, kondigde vandaag aan dat het in een indrukwekkende 
stroomversnelling zit: in het boekjaar 2016 bedroeg de jaarlijkse groei van het bedrijf maar liefst 75%. 
Steeds meer toonaangevende bedrijven uit de financiële dienstensector, de media en het 
uitgeverswezen en de wereld van telecom doen een beroep op NGDATA's systeem voor het beheer 
van klantenervaringen, Lily Enterprise™, om voortdurend actuele en bruikbare inzichten te vergaren 
voor betere klanteninteracties. 
 
"We hebben de ambitieuze missie opgevat om wereldleider te worden in het datagestuurde beheer 
van klantenervaringen. Dat onze omzet en ons klantenbestand blijven groeien, geeft aan dat we op de 
goede weg zitten," vertelt Luc Burgelman, CEO van NGDATA. "Het is altijd ons streven geweest om 
een omvattende oplossing aan te reiken die de interacties met klanten via verschillende kanalen 
automatiseert en optimaliseert. Zo willen we bedrijven helpen om hun gegevens te gebruiken om 
klantgerichter te werken. Bij NGDATA bouwen we aan de oplossing voor een nieuwe generatie van 
klantenervaringen, en we zien al indrukwekkende resultaten."  
 
Hoogtepunten voor het bedrijf in 2016  

• Kwartaalgroei van 35% voor de omzet uit producten 
• NGDATA breidde zijn partnerprogramma uit met diverse nieuwe internationale partners in 

de technologische en de dienstensector, domeinspecialisten en systeemintegratoren, 
waaronder Fujitsu, SopraSteria en Hedera Consulting. 

• Overname van Rednun, een in Nederland gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken 
van gepersonaliseerde filmpjes om het contact met klanten te optimaliseren en dat bedrijven 
nu samen met Lily Enterprise™ een omvattende oplossing biedt om relevante 
klantenervaringen aan te reiken. 

• Aantal mederwerkers met 50% verhoogd in 2016 en bezig met het aanwerven van nieuwe 
werknemers. 

• Maatschappelijke zetel verhuisd naar een nieuw, groter kantoor in Gent, België.  
• Nieuwe kantoren geopend in Amsterdam en Singapore om een steeds groter klantenbestand 

te bedienen en de wereldwijde aanwezigheid van NGDATA verder uit te breiden. 
• Recente onderscheidingen: 

o CRM Magazine riep NGDATA uit tot 2016 CRM Market Rising Star omdat het de 
klantenervaringen en -relaties verbetert met zijn oplossing, Lily Enterprise™. 

o Bekroond tot winnaar van de 2016 Cloudera Data Impact Award, voor het leveren van 
actuele klanteninzichten om bedrijven te helpen om hun marketing doeltreffender te 
maken. 

o NGDATA-klant Belfius Bank uitgeroepen tot winnaar van een 2016 Ventana Research 
Technology Leadership Award voor zijn implementatie van Lily Enterprise™. 

 
Nieuwe productverbeteringen onderstrepen verdere innovatie  
In 2016 onthulde NGDATA diverse nieuwe functies voor zijn oplossing, Lily Enterprise™, 
waaronder: 



 
• datagestuurde slimme videotechnologie van Rednun, waarmee bedrijven hun data 

doeltreffender kunnen gebruiken om voortdurend actuele en bruikbare inzichten te vergaren 
voor meer gepersonaliseerde klanteninteracties; 

• een volledig geautomatiseerd systeem met verbeterde integratie van statistieken, 
berekeningen, regels en DNA om de communicatie met de klant te bevorderen. Om over te 
stappen op een meer klantgerichte aanpak, hoeven bedrijven enkel de gegevens toe te voegen 
om meer inzicht te krijgen in hun klanten en zo op een meer persoonlijke manier met hen te 
communiceren;  

• betere dashboardoverzichten en rapporten voor een productievere omgeving voor het 
volledige beheer van klantenervaringen.  

 
Uitbreiding van het managementteam  
Het bedrijf haalde met de aanstelling van Didier Van der Coelden als Chief Financial Officer (CFO) 
ook een nieuwe directeur aan boord. Van der Coelden werkte in het verleden al samen met financiële 
en snel groeiende bedrijven en zal nu ook bij NGDATA de wereldwijde groei helpen aanzwengelen.  
 
Daarnaast werd Joe Pilkerton aangesteld als President of North American Operations, Wim Driessens 
als vicepresident Business Development & Strategic Alliances, Jan De Moortel als vicepresident 
Product en Ronald Ranaldi als Head of Sales voor het Amerikaanse continent. 
 
Pilkerton heeft ruim 20 jaar ervaring in het opzetten van internationale technologiebedrijven en is 
verantwoordelijk voor de uitbreiding van de aanwezigheid van het bedrijf op de Noord-Amerikaanse 
markt. Met Driessens kan NGDATA rekenen op meer dan twintig jaar ervaring in de ontwikkeling en 
ondersteuning van internationale zakenrelaties met softwarebedrijven. Verder zal hij ook toezien op 
het uitbouwen van strategische relaties voor het bedrijf met een wereldwijd netwerk van 
wederverkopers, integratoren en technologiebedrijven. De Moortel kan een indrukwekkende staat 
van dienst voorleggen als hoofd van softwareontwikkelings- en productmanagementteams en zal de 
wederzijdse ondersteuning door de verkoop- en leveringsorganisaties van het bedrijf en de externe 
partners versterken. Ranaldi helpt al meer dan twintig jaar bedrijfstechnologie op de internationale 
markten brengen en zal toezien op de verkooporganisatie van NGDATA in Noord-Amerika. 
 
"Al deze strategische aanwervingen helpen ons om het bedrijf wereldwijd te laten groeien," verklaart 
Michel Akkermans, voorzitter van de raad van bestuur van NGDATA. "Dat we op alle niveaus 
talenten van dit kaliber konden aantrekken, geeft aan dat we hier belangrijk werk verrichten. 
NGDATA is volop aan het groeien en uitbreiden. Er breekt ongetwijfeld een bijzonder spannende 
fase aan in de ontwikkeling van het bedrijf voor onze klanten." 
 
 

Over NGDATA 
 
NGDATA® helpt datarijke bedrijven in de financiëledienstensector, de media/het 
uitgeverswezen en de telecom om hun interacties met klanten via verschillende kanalen te 
automatiseren en te optimaliseren. Zijn besturingssysteem voor klantenervaringen, Lily 
Enterprise™, vergaart data over alle kanalen heen, verschaft bedrijven actuele inzichten en 
bevordert klantenervaringen via meerdere kanalen. Dankzij het klanten-DNA van Lily komt 
het individu vanzelf centraal te staan in de organisatie: er wordt voortdurend geleerd uit 
gedrag om snel en consequent te kunnen handelen om zo de ervaring van de klant te 
verbeteren. NGDATA is gevestigd in Gent, België en heeft kantoren in de Verenigde Staten, 
Europa en Azië-Oceanië. Voor meer informatie kunt u terecht op www.NGDATA.com. 
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