
Gartner erkent Basefarm als innovatieve IT-aanbieder in
nieuw onderzoeksrapport
Heldere marktvisie en uniek product- en serviceniveau ligt ten grondslag aan
erkenning

29 APRIL 2015, AMSTERDAM - SCHIPHOL RIJK

SAMENVATTING

In een nieuw rapport ‘Cool Vendors in the European Cloud Computing Market, 2015’ van
Gartner Inc, wordt Basefarm erkent als belangrijke speler in de IT-markt. De erkenning is
verdiend op basis van de innovatieve, impactvolle en intrigerende oplossingen die Basefarm
aan haar klanten levert.

Het nieuwe onderzoeksrapport van Gartner is opgesteld om interessante, nieuwe en
innovatieve leveranciers, producten en diensten in de cloud computing industrie te
evalueren. Analisten van Gartner identificeren elk jaar een kleine lijst van innovatieve
technologiebedrijven die een sterke visie hebben op de IT-markt en die daarnaast unieke
producten en diensten aanbieden in de wereldwijde IT-markt. In de categorie ‘Cool Vendors in
the European Cloud Computing Market, 2015’ is Basefarm nu door Gartner erkent voor haar
aanbod van producten en diensten. 

Grethe Viksaas, CEO Basefarm; "Wij zijn zeer vereerd met de beoordeling van het
prestigieuze onderzoeksbureau Gartner. We geloven dat deze erkenning een bevestiging is
van ons vermogen om diensten aan te bieden waarmee onze klanten snel in staat zijn om
nieuwe producten en diensten te lanceren en waarmee het marktaandeel en
concurrentievoordeel vergroot kan worden."

Het onderzoeksrapport benadrukt dat cloud computing in Europa een uitdagende markt blijft,
vanwege privacy issues en waar de data zich bevindt. Echter dat weerhoudt de vier 'Cool
Vendors' niet van het aanpakken van de wereldwijde markt of om lokale uitdagingen te
overwinnen met hun innovatieve benaderingen.

Grethe Viksaas: "Basefarm groeit voortdurend mee met haar klanten en we geloven dat deze
erkenning een bevestiging is dat we vanaf het begin de juiste focus hebben; klanten vormen
de basis voor de opzet van bedrijfskritische processen."

Basefarm biedt haar producten en diensten aan binnen diverse sectoren zoals financiële- en
publieke dienstverlening, media, e-commerce en travel.
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Basefarm is de toonaangevende managed service provider op het gebied van complexe zakelijke applicaties die er
echt toe doen. Basefarm levert hoogwaardig applicatiebeheer, cloud- en IT oplossingen vanuit haar zes datacenters
in Europa. Met ruim 360 medewerkers beheert Basefarm meer dan 35.000 services, die meer dan 40 miljoen
eindgebruikers in 23 landen bereiken. Haar doordachte ontwerpproces, waarbij systeemarchitecten direct
samenwerken met de klant, zorgt voor een op maat gemaakt en geoptimaliseerd platform dat rekening houdt met
zakelijke behoeften, complexiteit, frequente wijzigingen en het hoogste niveau van veiligheid.

Klanten van Basefarm zijn onder andere Schiphol, Ziggo, D-Reizen, Funda, Klarna, Norwegian Airlines, TV4 en
Spotify.

Cool Vendors in the European Cloud Computing Market, 2015, Gregor Petri, Milind Govekar, Tiny Haynes, Gianluca
Tramacere, Ed Anderson, Neville Cannon, 20 April 2015

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise
technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research
publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements
of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any
warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.
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