
 
 
 

NGDATA zet internationale groeistrategie verder met overname van Eccella 
 

Overname verbreedt en versterkt wereldwijde aanwezigheid en ondersteuning van het  
NGDATA Partner Ecosystem 

 
Gent - 16 mei 2017 – NGDATA®, een softwarebedrijf dat oplossingen ontwikkelt voor het beheer en 
optimaliseren van klantenervaringen, heeft een definitief akkoord bereikt voor de overname van 
Eccella, een consultancybedrijf in het beheer en de analyse van data. Eccella is gevestigd in New York 
City (V.S.) en heeft kantoren in Londen (V.K.) en Mumbai (India). Het bedrijf heeft een leidende 
positie op het vlak van datagedreven adviestrajecten en systeemintegratie. Het team van Eccella voegt 
zich bij NGDATA op het moment dat laatstgenoemde zowel in Noord-Amerika als globaal aan een 
groeioffensief is begonnen. 
 
Eccella begeleidt organisaties wereldwijd bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van 
datagedreven strategieën. De overname resulteert in een versnelde groei van NGDATA in het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Klanten van NGDATA en Eccella krijgen hiermee een 
uitgebreidere en betere toegang tot toptalenten op het vlak van databeheer en -analyse. De partners 
van NGDATA profiteren van de gecombineerde wereldwijde infrastructuur van twee marktleiders 
op het gebied van data om hun oplossingen aan te bieden. Daarnaast zal NGDATA de kans hebben 
om meer en diepgaandere relaties aan te gaan met strategische technologiepartners via het sterke 
partner-ecosysteem van Eccella. 
 
“Met deze strategische overname versterken we het team, de mogelijkheden en de infrastructuur om 
onze groei nog te versnellen. De combinatie van Lily Enterprise met de uitgebreide kennis, sterke 
partnerships en wereldwijde expertise van Eccella zorgt voor een unieke value offering. Door de 
overname van Eccella zal onze toegevoegde waarde voor klanten en partners alleen maar toenemen,” 
aldus Luc Burgelman, CEO van NGDATA.  
 
“De uitbreiding naar het V.K. en de versterking van de aanwezigheid in de V.S. is een logische 
volgende stap om de ambitieuze groeistrategie van NGDATA wereldwijd te versnellen", volgens 
Michel Akkermans, voorzitter van NGDATA. “Deze overname helpt NGDATA om wereldwijd op de 
toenemende vraag in te spelen van toekomstgerichte organisaties die op zoek zijn naar technologie 
om real-time inzichten te vertalen naar intelligente acties.” 
 
Het akkoord met Eccella volgt kort na de overname van het Nederlandse Rednun, een bedrijf dat 
gespecialiseerd is in het ontwikkelen van gepersonaliseerde, datagestuurde video’s waardoor het 
engagement van klanten sterk toeneemt. Eerder nam NGDATA ook ENQIO over, een Europees 
consultancybedrijf voor datamanagement, business analytics en het beheren van multi-channel 
campagnes. De omzet van NGDATA groeide in 2016 met maar liefst 75 procent en ook het aantal 
medewerkers nam toe met 50 procent.  
 
“Luc en zijn team hebben een indrukwekkende en ambitieuze visie voor NGDATA en de rol die het 
bedrijf kan spelen om interacties en relaties met klanten te verbeteren op basis van data. Die visie ligt 
volledig in lijn met de missie van Eccella om bedrijven meer datagedreven te maken. We zijn enorm 
enthousiast en gemotiveerd om onze krachten te bundelen en om een belangrijke rol te spelen in die 
strategie”, zegt Gil Rosen, de oprichter en voorzitter van Eccella. “De mogelijkheid om snelle, 
intelligente beslissingen op basis van real-time data te kunnen nemen wordt steeds belangrijker. Wij 



 
staan 100 procent achter de manier waarop NGATA klanten ondersteunt om actiegerichte inzichten 
uit data te destilleren.”  
 
”Eccella werkt samen met organisaties van over de hele wereld om hen te helpen bij het ontwikkelen, 
implementeren en uitvoeren van hun datagestuurde strategieën door gebruik te maken van end-to-
end, data-gebaseerde oplossingen,” zegt Meitav Harpaz, CEO van Eccella, ”NGDATA's geavanceerd 
data platform en team van data-specialisten vormen een mooie aanvulling op het aanbod van Eccella 
voor de volledige levenscyclus van data, gaande van strategie over datavoorbereiding en – integratie, 
datakwaliteit, beheersing en visualisatie, tot en met geavanceerde analytics en inzichten.” 
 
 
Over NGDATA 
NGDATA® helpt datarijke bedrijven in de financiële dienstensector, media en uitgeverijen en 
telecombedrijven om een consistente klantervaring te bieden. NGDATA's geavanceerde 
klantendataplatform, Lily Enterprise™, stelt mensen centraal binnen elke onderneming. Lily's 
Customer DNA leert voortdurend van menselijk gedrag om de beste klantervaring te bieden, 
bijvoorbeeld bij bedrijven als Belfius Bank, Innogy en Telenet. NGDATA heeft haar hoofdzetel in 
Gent en beschikt over vestigingen in de V.S., Europa en Azië/Pacific.  
Voor meer informatie www.NGDATA.com.  
 
Over Eccella 
Eccella Corporation werd opgericht in 2010 en heeft zijn hoofdzetel in New York City, met 
bijkomende kantoren in Londen en Mumbai. Eccella specialiseert zich in Data Management en 
Analytics en heeft partnerships met leidende softwareleveranciers voor advies, oplossingen en 
implementaties voor organisaties van alle maten binnen verschillende sectoren. Eccella helpt klanten 
om de beste datastrategie te ontwikkelen en de juiste oplossingen te implementeren voor zowel hun 
operationele noden als hun groeiambities.  
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