
 

 
 

	

NGDATA-klant	Belfius	Bank	uitgeroepen	tot	winnaar	van	
Ventana	Research	Technology	Leadership	Award	2016	

Belfius	Bank	erkend	voor	het	optimaliseren	van	klanteninteracties	met	NGDATA's	Lily	Enterprise™	

New	 York	 City	 –	 30	 november	 2016	 –	 NGDATA®,	 de	 marktleider	 in	 software	 oplossingen	 voor	 het	
beheer	 en	 optimaliseren	 van	 klantenervaring,	 kondigde	 vandaag	 aan	 dat	 zijn	 klant	 Belfius	 Bank	 de	
Ventana	 Business	 Technology	 Leadership	 Award	 2016	 in	 de	 wacht	 heeft	 gesleept	 voor	 zijn	
implementatie	van	Lily	Enterprise™,	het	vlaggenschip	van	NGDATA.		
	
Belfius	 Bank	 werd	 tot	 winnaar	 uitgeroepen	 in	 de	 categorie	 Business	 Analytics.	 De	 bank	 gebruikt	 Lily	
Enterprise™	 om	 voortdurend	 actuele	 en	 bruikbare	 inzichten	 te	 verzamelen	 voor	 het	 verstrekken	 van	
relevante	 klanteninteracties.	 Het	 systeem	werd	 uitgerold	 begin	 2016,	 en	 Belfius	 heeft	 ondertussen	 al	
kunnen	leren	uit	het	gedrag,	de	context	en	de	voorkeuren	van	hun	klanten	om	de	interacties	met	hen	
via	 verschillende	 kanalen	 te	 optimaliseren	 en	 hen	 op	 het	 juiste	 moment	 via	 het	 juiste	 kanaal	
gepersonaliseerde,	relevante	aanbiedingen	voor	te	stellen.		
 
"Ons	partnerschap	met	NGDATA	was	meteen	een	succes.	Lily	Enterprise™	speelt	een	centrale	rol	in	onze	
klantgerichte	strategie,	en	we	kunnen	onze	gegevens	nu	ook	gebruiken	om	relevante	interacties	met	de	
klant	te	voeden,”	vertelt	Geert	van	Mol,	Chief	Digital	Officer	bij	Belfius	Bank.	"We	zijn	vereerd	met	deze	
erkenning	door	Ventana	Research."	 
	
Belfius	 heeft	 Lily	 Enterprise™	 gebruikt	 om	 klantengegevens	 uit	 verschillende	 bronnen	 te	 bundelen	 in	
"klanten-DNA".	De	oplossing	is	 in	alle	producten	en	communicatiekanalen	van	Belfius	geïntegreerd	om	
relevantere	gesprekken	te	kunnen	voeren	naargelang	van	de	fase	in	het	klantentraject.	Zo	kan	de	bank	
haar	klanten	nog	beter	van	dienst	zijn	en	de	klantenbinding	en	klantwaarde	vergroten.	Dankzij	de	korte	
marktintroductietijd	kon	Belfius	zijn	positie	op	de	mobiele	markt	versterken	en	grote	stappen	zetten	om	
zijn	 positie	 als	 marktleider	 te	 bevorderen	 via	 een	 beter	 beheer	 van	 klantenervaringen.	 Real-time-
evaluaties	 en	 analyses	 voor	 alle	 kanalen	en	producten	helpen	de	bank	om	beter	 zichtbaar	 te	worden	
voor	 haar	 klanten.	 In	 haar	 stappenplan	 richt	 de	 bank	 zich	 op	 duidelijke	 use	 cases,	 zoals	 het	 'best	
aansluitend	voorstel',	cross-	en	up-selling	en	getrouwheids-	en	klantenbindingsprogramma's.		
	
“Wij	 vinden	 het	 fantastisch	 dat	 Belfius	 Bank	wordt	 beloond	 voor	 zijn	 inzet	 om	data	 te	 gebruiken	 om	
klanten	een	betere	ervaring	te	bieden,"	aldus	Luc	Burgelman,	CEO	van	NGDATA.	“Bij	NGDATA	stellen	we	
het	succes	van	onze	klanten	altijd	voorop.	We	kijken	daarom	al	uit	naar	de	verdere	samenwerking	met	
Belfius,	dat	de	relaties	tussen	banken	en	klanten	zal	herdefiniëren.” 
	
"Belfius	 Bank	 werd	 terecht	 bekroond	 met	 een	 Ventana	 Research	 Leadership	 Award	 in	 de	 categorie	
Business	Analytics	 voor	2016,"	 zegt	Mark	 Smith,	 CEO	en	Chief	Research	Officer	bij	 Ventana	Research.	
"Met	 Lily	 Enterprise™,	 de	 oplossing	 van	 NGDATA,	 wist	 Belfius	 de	 commerciële	 contacten	 met	 zijn	
klanten	te	optimaliseren	om	interacties	tot	stand	te	brengen	die	helpen	om	klanten	een	fijne	ervaring	te	
bezorgen.	Wij	willen	Belfius	Bank	en	NGDATA	van	harte	feliciteren	met	deze	Leadership	Award."	
		
Over	de	Ventana	Business	Technology	Leadership	Awards	
Met	de	Leadership	Awards	voor	2016	worden	leiders	en	voortrekkers	bekroond	die	hebben	bijgedragen	
aan	 het	 succes	 van	 hun	 onderneming.	 Deze	 mensen	 beseffen	 dat	 een	 geslaagde	 toepassing	 van	



 

bedrijfstechnologie	 altijd	 het	 resultaat	 is	 van	een	 gezamenlijke	 inspanning,	 aangestuurd	door	 krachtig	
leiderschap.	 Met	 onze	 prijzen	 willen	 diegenen	 in	 de	 kijker	 plaatsen	 die	 hun	 middelen	 hebben	
geïnvesteerd	 in	 dit	 cruciale	 project.	 De	 Ventana	 Research	 Leadership	 Awards	 omvatten	 30	
technologische	 en	 bedrijfscategorieën	 en	 staan	 open	 voor	 organisaties	 in	 de	 bedrijfswereld	 en	 de	 IT-
sector,	technologieleveranciers	en	adviesbureaus.	De	analistenrapporten,	casestudy's	en	 inschrijvingen	
worden	 geëvalueerd	 aan	 de	 hand	 van	 de	 strikte	 criteria	 die	 door	 het	 onderscheidingsprogramma	
worden	 opgelegd.	 De	 winnaars	 van	 onze	 Ventana	 Research	 2016	 Leadership	 Awards	 worden	
aangekondigd	en	aan	de	markt	voorgesteld	in	onze	persmededeling.	Alle	winnaars	worden	erkend	en	de	
bekroonde	 deelnemers	 en	 hun	 ondersteunende	 technologieleveranciers	 en/of	 adviesbureaus	 krijgen	
een	prestigieuze	prijs	uitgereikt	door	Ventana	Research.	
		
Ventana	 Research	 biedt	 de	 meest	 omvattende	 analyse-	 en	 onderzoeksdiensten	 in	 de	 sector.	
Ondernemingen	en	IT-professionals	uit	de	hele	wereld	zijn	lid	van	onze	community	en	profiteren	van	de	
inzichten	van	Ventana	Research,	net	als	hoog	aangeschreven	media	en	associatiepartners	over	de	hele	
wereld.	Onze	inzichten	en	analyses	worden	dagelijks	verspreid	via	blogs	en	sociale	media,	zoals	Twitter,	
Facebook	 en	 LinkedIn.	 Hoe	 Ventana	 Research	 de	 maturiteit	 van	 het	 gebruik	 van	 informatie	 en	
technologie	door	organisaties	bevordert	via	benchmarkonderzoek,	voorlichting	en	adviesdiensten,	leest	
u	op	www.ventanaresearch.com.		
	
About	NGDATA	
NGDATA®	helps	 data-rich	 companies	 in	 financial	 services,	media/publishing	 and	 telecom	 to	 automate	
and	 optimize	 omni-channel	 customer	 interactions.	 The	 company’s	 customer	 experience	 operating	
system,	 Lily	 Enterprise™,	 captures	 data	 across	 all	 channels	 and	 provides	 enterprises	 with	 real-time	
insights	to	drive	superior	customer	experiences.	Lily’s	Customer	DNA	puts	the	individual	at	the	center	of	
the	 organization	 by	 design,	 continuously	 learning	 from	 behavior	 to	 act	 consistently	 and	 timely	 for	
superior	experiences.	NGDATA	is	headquartered	in	Gent,	Belgium	and	has	offices	 in	the	United	States,	
Europe	and	Asia-Pacific.	For	more	information,	please	visit	www.NGDATA.com.	
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