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SAMENVATTING

DHPA kondigt aan dat Unit4, specialist in business cloudoplossingen, zich per oktober aangesloten

heeft als deelnemer van DHPA. Unit4 ondersteunt meer dan 1.500 klanten in de cloud. Haar

partnerships met bedrijven als Microsoft zorgen ervoor dat organisaties flexibel en veilig worden

‘ontzorgd’.

De Dutch Hosting Provider Association (DHPA) kondigt met trots aan dat Unit4, specialist in
business cloudoplossingen, zich per oktober aangesloten heeft als deelnemer van DHPA. Unit4
ondersteunt meer dan 1.500 klanten in de cloud. Haar partnerships met bedrijven als Microsoft
zorgen ervoor dat organisaties flexibel en veilig worden ‘ontzorgd’.

“Als belangrijke cloudprovider in de Benelux is deelname aan DHPA zeer waardevol voor Unit4”,
aldus Danny Sanders, General Manager Unit4 Cloud Services. “Wij herkennen ons dan ook in de
kernwaarden van DHPA: professionaliteit, kwaliteit en transparantie. De ontwikkelingen binnen de
markt volgen elkaar in snel tempo op, daarbij heb je als organisatie behoefte aan een stabiele,
degelijke en betrouwbare cloudpartner. Zo lopen wij met Unit4 SmartSpace, dé moderne all-in-one
werkplek van Unit4, voorop als het gaat om managed desktops. Dit deelnemerschap is een erkenning
van onze clouddiensten die wij continu innoveren en verder ontwikkelen. Door aan te sluiten als
deelnemer bij DHPA kunnen wij deze kennis en ervaring inzetten voor de verdere professionalisering
van de sector en onze bijdrage leveren aan het vertrouwen in de online industrie”, aldus Sanders.

Met Unit4 mag DHPA haar 31e deelnemer verwelkomen. “Het is een welkome nieuwe deelnemer van
DHPA”, aldus Ruud Alaerds, directeur van DHPA. “Unit4 is met Cloud Services een mooie aanvulling
op het palet van deelnemende bedrijven. Het schetst ook de ontwikkeling in de markt waarin meer
aanbieders zich op dit gebied begeven. Wij kijken er naar uit om ook met Unit4 de kennis- en
ervaringsuitwisseling binnen DHPA rijker en gevarieerder te kunnen maken.”

Deelnemers van de DHPA behoren tot de absolute top van de Nederlandse hosting- en cloudmarkt.
Van de ruim 1300 hostingbedrijven in Nederland, behoort Unit4 tot een selectie van slechts 31
deelnemers die toegelaten zijn tot de DHPA.

Over Unit4

http://www.unit4.com/nl/cloud/unit4-smartspace


Unit4 is een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor dienstverlenende organisaties.
Met ruim 4000 medewerkers wereldwijd genereert Unit4 een jaarlijkse omzet van meer dan 500
miljoen euro. Unit4 levert ERP, branchegerichte en best-in-class applicaties. Duizenden organisaties
uit sectoren als zakelijke en publieke dienstverlening, onderwijs, non-profit, vastgoed, groothandel en
financiële dienstverlening werken met business software van Unit4. Unit4. In business for people.

Over Dutch Hosting Provider Association
De stichting DHPA vertegenwoordigt met meer dan 30 marktleidende deelnemers en enkele tientallen
A-merk leveranciers van technologie en diensten het topsegment van de Nederlandse cloud- en
hosting industrie. DHPA deelnemers onderscheiden zich door professionaliteit, kwaliteit en grote
aandacht voor informatiebeveiliging. Zij nemen samen een aanzienlijk deel van de managed hosting
omzet in Nederland voor hun rekening.

De DHPA zet met haar code of conduct de toon met professioneel, integer en ethisch handelen.
DHPA deelnemers zijn daarmee een voorbeeld voor de gehele online sector als het gaat om leveren
van kwalitatief hoogwaardige diensten.

INFORMATIE EN CONTACT

Ruud Alaerds - Directeur DHPA
DHPA - Dutch Hosting Provider Association
Overgoo 13 / Postbus 262 | 2260 AG | Leidschendam
T: +31 70 762 1070 | M: +31 6 3486 1667
r.alaerds@dhpa.nl | www.dhpa.nl | @stichtingdhpa

Voor meer informatie over Unit4 kunt u contact opnemen met LEWIS:
E: Unit4Benelux@teamlewis.com
T:: 040-235 46 00
www.teamlewis.com
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OVER SPLEND

Marketing, communicatie, PR en design. Goede producten, diensten of sterke concepten verdienen de juiste
boodschap om te kunnen worden omarmd door de markt. Wij behoren tot de nieuwe generatie IT-ers en zien de
wereld snel veranderen, neem contact met ons op en laat je inspireren.
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