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Samenvatting De perfecte match op basis van je digitale footprint: een nieuw
ontwikkelde app maakt dit binnenkort mogelijk. Frustraties over
misleidende online profielen en dates die op niets uitlopen behoren
daarmee tot het verleden. De ‘Big Dayting’ gedoopte app neemt alle
informatie die er online over iemand te vinden is mee in zijn
berekeningen en komt vervolgens met behulp van een slim algoritme
tot de perfecte match - succes gegarandeerd.

Details Een aantal techneuten van digitaal adviesbureau theFactor.e uit Groningen en
softwarebouwer Hippo (onderdeel van BloomReach) uit Amsterdam ergerde
zich mateloos aan de onvolkomenheden van bestaande systemen. Vooral het
feit dat mensen zich op bestaande datingsites en apps vaak anders voordoen
dan ze in werkelijkheid zijn frustreerde hen. Bovendien vonden ze het
vervelend dat vrienden en bekenden konden zien dat ze aan het daten waren.
Dit inspireerde hen om een volledig nieuwe manier van dating te ontwikkelen
die door gebruik te maken van big data veel betere matches tot stand brengt.

Aanmelden en matchen
Met de Big Dayting app is het aanmaken van een datingprofiel verleden tijd.
Dus geen moeite meer om jezelf te omschrijven, de juiste foto’s uit te kiezen
of interessante hobby’s te verzinnen. De app verzamelt alle benodigde
informatie zelf op het internet. Het enige wat gebruikers hoeven te doen is
zichzelf aanmelden, waarvoor het simpelweg invullen van enkele
persoonsgegevens (naam, woonplaats, e-mail etc.) volstaat. De Big Dayting
app stelt vervolgens automatisch en in real time een profiel samen op basis
van de digitale footprint van die persoon en matcht dat met de profielen van
andere gebruikers.

Je digitale footprint vertelt jouw verhaal
‘What you see is what you get’: hoe vervelend is het om er na drie maanden
achter te komen dat jouw date er een nogal vreemde hobby op na houdt? De
Big Dayting app neemt dit soort informatie direct mee in de matchingscriteria
en voorkomt daarmee verrassingen achteraf.

Discretie gegarandeerd
Ondanks het feit dat de Big Dayting app alle data gebruikt die er op het
internet te vinden zijn, hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken dat
ongewenste details over hun privéleven openbaar worden gemaakt. De
gegevens worden alleen op de achtergrond gebruikt om profielen met elkaar te
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matchen. Is er een match, dan hebben gebruikers de mogelijkheid om nader
met elkaar kennis te maken in een online chat.

Innovatie
De medewerkers van Hippo (BloomReach) en theFactor.e zijn dagelijks bezig
om het internet door de inzet van nieuwe technologieën persoonlijker en
relevanter te maken. Ook de innovaties in deze gezamenlijk ontwikkelde app
dragen daaraan bij.Het gebruik van de app is vooralsnog gratis.

Pilot
Hippo en theFactor.e zijn momenteel op zoek naar mensen die de Big Dayting
app willen uitproberen om hun ervaringen te delen. De verkregen feedback
wordt meegenomen in de verbetering van het product. Geïnteresseerden
kunnen zich voor 3 april aanmelden via tfe.nl/bigdayting. Onder de
testpersonen wordt een dinerbon verloot waar ze samen met hun date van
kunnen genieten.

De bedenkers van de Big Dayting app over bestaande dating apps en
sites:

“Het hele dorp hoeft niet te weten dat ik een relatie zoek”.

“Ik vind het moeilijk om mezelf te zijn tijdens een eerste date.”

“Ik krijg nooit een match, het lijkt wel of er alleen naar het uiterlijk wordt
gekeken.”

“In real life komt zo’n date nooit overeen met het profiel.”
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Over Hippo, a BloomReach company

Hippo, a BloomReach company, is een visionair in de content management
software-sector. BloomReach is een toonaangevend bedrijf op het gebied
van big data commerce-technologie. Samen geven we een nieuwe invulling
aan het begrip digital experience door het ontwikkelen van het eerste open
en intelligente DX-platform, ontworpen om bedrijven te helpen
gepersonaliseerde content te leveren die hun bezoekers waarderen - in
iedere context en op ieder apparaat.

Samen met ons wereldwijde netwerk van gecertificeerde partners bedienen
wij een groeiend aantal enterprise-klanten zoals Neiman Marcus, Bell Aliant,
Staples, 1&1 Internet, Williams-Sonoma, Provinzial, Wayfair, REI, the
University of Maryland en FC Bayern München. BloomReach wordt
ondersteund door de investeringsmaatschappijen Bain Capital Ventures,
Battery Ventures, NEA, Salesforce Ventures en Lightspeed Ventures.
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