
Plat4mation eerste bedrijf wereldwijd dat Triple
Gold partnerstatus krijgt toegekend van
ServiceNow
Triple Gold status is toegekend voor de technologie-, sales- en

servicepartnerprogramma's van ServiceNow.

Utrecht, 12 juni 2018 - Met veel plezier maakt het in Utrecht en Mechelen (B) gevestigde

Plat4mation vandaag bekend dat het Triple Gold partnerstatus heeft bereikt bij ServiceNow.

ServiceNow biedt 3 belangrijke partnerprogramma's die zijn onderverdeeld in bronzen, zilveren

en gouden partnerstatussen. Met de recente erkenning als Gold partner voor zowel de

technologie- als salespartnerprogramma's, naast de reeds bestaande Gold services award status,

is Plat4mation momenteel het enige bedrijf ter wereld met deze Triple Gold onderscheiding.



Elmer de Valk, CEO en medeoprichter van Plat4mation: "We zouden waarschijnlijk niet zo ver

zijn gekomen zonder een speelse benadering van wat we doen. We nemen de use cases van onze

klanten zeer serieus, maar vinden het ook belangrijk dat we iets neerzetten waar iedereen

enthousiast van wordt. Die combinatie helpt onze klanten om hun doelen te bereiken, of deze nu

strategisch, financieel of gericht op het bevorderen van samenwerking zijn. Om dit niveau van

excellentie te behouden, is het voor ons daarom het belangrijkste om een bedrijfscultuur in

stand te houden die onze medewerkers in staat stelt om hun expertise en professionaliteit met

autonomie, inventiviteit en out-of-the-box denken te combineren. Uiteindelijk zijn het de

mensen die er toe doen, niet onze awards of andere materiële zaken. Daarom kan ik niets anders

dan een diepe buiging maken voor onze toegewijde teams uit Utrecht (Nederland) en Mechelen

(België), werkzaam voor klanten over de hele wereld!"

Veel bedrijven hebben hun weg naar Plat4mation gevonden sinds het bedrijf in 2013 werd

opgericht. Inmiddels is een breed scala aan ServiceNow use cases geoptimaliseerd. Het gaat

onder meer om systeembanken, verzekeringsmaatschappijen, IT-dienstverleners,

pensioenfondsen, grote technologiebedrijven, wereldwijde retailers, voedsel- en

drankenproducenten en vele anderen. Plat4mation biedt strategisch advies en uiteenlopende

ServiceNow gerelateerde diensten, oplossingen, apps en trainingen die eenvoudig kunnen

worden opgeschaald in lijn met de specifieke eisen van de organisatie en hun toekomstige

behoeften.

"Als Plat4mation richten we ons uitsluitend op ServiceNow en deze focus vertaalt zich nu in het

bereiken van deze drievoudige Gold Partner status", vervolgt De Valk. "ServiceNow blijft snel

groeien en voedt daarmee de vraag naar gecertificeerde resources die hoogwaardige expertise

kunnen leveren voor het groeiend aantal modules op ServiceNow projecten. Ook de Applicaties

die wij in de ServiceNow store aanbieden leveren een belangrijke bijdrage aan ons succes in de

ServiceNow markt. We zijn er erg trots op dat we in zo'n korte tijd zoveel hebben kunnen doen

en deze mate van erkenning voor onze inspanningen hebben gekregen.”

_______________________

Over Plat4mation

Plat4mation is gevestigd in Nederland en België en ondersteunt klanten over de hele wereld bij

het realiseren van duurzame IT-transformaties met behulp van ServiceNow. Als experts van

ServiceNow veranderen we de manier waarop mensen werken en doen we er alles aan om deze

verandering te optimaliseren. We gaan verder dan alleen het uitvoeren van technische zaken.



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.

Met ServiceNow kunnen organisaties ongestructureerde werkpatronen vervangen door

intelligente workflow-automatisering. Verbeter serviceniveaus, geef waardevolle tijd terug aan

medewerkers zodat zij zich kunnen richten op waar zij goed in zijn, en stel uw organisatie in

staat snel te werken om concurrerend te blijven.

Wij bieden een combinatie van functionele en technische expertise, motivatie en flexibiliteit om

ervoor te zorgen dat onze consultants dromen waarmaken, efficiënt, betaalbaar en met een hoge

klanttevredenheid. Wij zijn een ServiceNow Partner op het gebied van sales, service, technologie

en training.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Plat4mation: +31(0)307602670 of stuur een

e-mail naar info@plat4mation.com

Foto's zijn te downloaden via deze link: https://www.plat4mation.com/press/

Splendnewsroom

http://pr.splend.nl/
http://pr.splend.nl/
https://www.plat4mation.com/press/

