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SAMENVATTING

Stichting DHPA en VOISS lanceren een nieuw vergelijkingsdashboard met daarin alle grote
hostingpartijen en cloud providers in Nederland. Het dashboard fungeert als benchmark voor
de markt en maakt het selectieproces voor de eindgebruiker eenvoudiger.

Leidschendam, 9 december 2014 – Stichting DHPA en VOISS lanceren een nieuw
vergelijkingsdashboard met daarin alle grote hostingpartijen en cloud providers in
Nederland. Het dashboard fungeert als benchmark voor de markt en maakt het
selectieproces voor de eindgebruiker eenvoudiger.

Producten, reizen en diensten worden dagelijks online vergeleken. De feitelijke opsomming en
vele reviews geven houvast in het beslissingsproces. Wanneer een bedrijf op zoek gaat naar
een hostingpartij of passende cloud provider is hij echter aangewezen op eigen onderzoek.

Het nieuwe vergelijkingsdashboard van de DHPA en VOISS geeft een heldere opsomming
van alle grote hostingpartijen en cloud providers in Nederland. Het is voor bedrijven nu vele
malen eenvoudiger om te zoeken naar een hoster in de buurt met de best passende service,
expertise of licenties.

Tijs Huetink,Partner van VOISS: “Het liefst werk je natuurlijk gedurende een lange periode
samen met de best passende hostingpartij, dit maakt het selectieproces niet eenvoudig. Een
goed overzicht van de markt is essentieel, wie zijn de spelers, wat doen zij goed en wat heeft
mijn bedrijf daar aan. Wij bieden een duidelijk dashboard dat het eerste selectieproces dient te
vereenvoudigen”.

Ruim 2000 bedrijven werden de afgelopen twee jaar doorgelicht en een deel daarvan is nu
opgenomen in dit initiatief. Het dashboard dient daarmee ook als benchmark voor de
Nederlandse hosting- en cloud sector.

Michiel Steltman, Directeur van DHPA: “Wij kunnen met deze nieuwe dienst de Nederlandse
hostingsector goed in kaart brengen. Voor onze deelnemers is dit de uitgelezen manier om
zich te kunnen profileren en van elkaar te onderscheiden”.

De initiatiefnemers blijven de markt actief onderzoeken en het vergelijkingsdashboard



voorzien van veranderingen en/of nieuwkomers. Daarnaast zal de de sector ook in kaart
worden gebracht met o.a. trend rapporten.

Over DHPA
De stichting DHPA is een samenwerking van 32 marktleidende hosting- en cloud providers en
hun leveranciers. DHPA deelnemers staan voor kernwaarden als professionaliteit, kwaliteit en
transparantie en dragen zo bij aan het vertrouwen in de online industrie. De DHPA
vertegenwoordigt een sector die in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een factor die van
groot belang is voor de gehele economie.

W: https://www.dhpa.nl/
E: pr@dhpa.nl
T: @stichtingDHPA

Over VOISS
Sinds 2013 onderzoekt VOISS ICT bedrijven in Nederland die zich bezig houden met “as a
Service” dienstverlening waaronder Cloud Computing. De bedrijfsprofielen hebben zij
verzameld in een dynamische research database. VOISS verzorgt actuele marktinformatie,
opiniestukken, op maat gesneden advies en maakt het mogelijk om bedrijven te zoeken, met
elkaar te vergelijken, te selecteren en te volgen in de tijd.

W: http://www.voiss.nl/
E: mail@voiss.nl
T: @voiss_info

Dashboard
https://www.dhpa.nl/dashboard.html
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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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