
Sentia opent in Delft een vierde kantoor in de
Benelux
Sentia ontwikkeltzich in een snel tempo, zowel in zijn
dienstenportfolio als in zijn bedrijfsvoering.Ter aanvulling van de
kantoren in Nieuwegein, Amsterdam en Gent opent op 9 junieen
nieuwe locatie in Delft. Een bewuste keuze met de Technische
UniversiteitDelft in de nabije omgeving. Voor het team van Sentia
Managed Public Cloud, alsManaged Service Partner van
Amazon Web Services, zal Delft een belangrijke standplaatszijn.

  

Sentia heeftin de afgelopen jaren een sterke groei laten zien met AWS gebaseerde services inde

Benelux, mede gebaseerd op de status als Advanced Consulting Partner en eenteam dat

uitsluitend bestaat uit gecertificeerde AWS engineers. Sentia werkt alsinds 2011 nauw samen

met AWS voor zijn publieke cloud propositie, SentiaManaged Public Cloud (Sentia MPC). Sinds

begin 2016 is Sentia, na een externeaudit, glansrijk erkend als MSP Partner bij Amazon Web

Services.

 

Met de status als Managed Service Program Partner is Sentia onderdeel vaneen selecte groep

van Europese partners en heeft daarmee sterke positie in deBenelux. Deze ontwikkeling en de

groeiende vraag naar de dienstverlening vanSentia maakt een derde locatie binnen de Randstad

noodzakelijk.



Daarnaast steltSentia alles in het werk om als ‘great place to work’ een optimale balanstussen

werk en privé voor zijn werknemers te creëren door reistijd te beperken.Delft, centraal gelegen

als technisch middelpunt met zijn vooraanstaandeUniversiteit, bleek naast Amsterdam,

Nieuwegein en Gent de juiste locatie.

OverSentia

 

Almeer dan 15 jaar is Sentia één van de toonaangevende bedrijven in de Benelux ophet gebied

van IT-Outsourcing en Managed Services. Sentia heeft in Nederland enBelgië ruim 175

medewerkers en richt zich met zijn Managed ApplicationContinuity op de ‘nationale top’ van

uitgeverijen, digital agencies, banken& verzekeraars, mediabedrijven, de not-for-profit-sector,

de zorgsector enretailondernemingen. Met een 94% Outsourcing Recommendation Score bij

Giarte geven deze klanten aan dat onze aanpak werkt.

 

Sentiawerkt al vele jaren aan de verfijning en optimalisatie van zijn eigen privatecloud, de Sentia

Cloud. Deze is ontworpen voor bedrijfskritische toepassingenen volledig gesitueerd in Tier3

datacenters. Als Managed Service ProgramPartner van Amazon Web Services is Sentia ook

binnen public cloud één van debelangrijkste spelers in de Benelux. Sentia is ISO 27001, 14001,

9001 en NEN7510 gecertificeerd en beschikt daarnaast over een ISAE 3402 Type IIverklaring.

www.sentia.nl
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OVER INTELLIGENT

Intelligent is een bedrijvengroep die actief is op twee domeinen: hostingdiensten voor SME’s en Large
Enterprises. De SME-tak van de groep heeft vertrouwde merken zoals Combell, Register, Easyhost, Flexmail en
Stone IS. Voor Large Enterprises biedt het producten en diensten aan onder de naam Sentia en ReasonNet.

Intelligent is de absolute marktleider in de BeNeLux in hostingdiensten. Van domeinnamen, klassieke webhosting
en e-maildiensten biedt het eveneens cloudservers en complexe hosting op maat en outsourcing aan, voor grote
en internationale bedrijven.

De groep heeft meer dan 300 experts in dienst die werken op verschillende locaties in Gent (BE), Brussel (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) en Amsterdam (NL). De geconsolideerde omzet
voor 2015 bedroeg 59 miljoen euro. De groep verwacht de komende jaren verder sterk te groeien zowel
organisch als door overnames dankzij haar Buy & Build strategie. De groep gelooft rotsvast in diepe
productkennis en staat voor kwaliteit en vertrouwen.

Intelligent is a group of companies that operate in two sectors: hosting services for SMEs and for large
enterprises. The SME branch of the group includes trusted brands such as Combell, Register, Easyhost, Flexmail
and Stone IS. For large enterprises, the group provides products and services under the names Sentia and
ReasonNet.

Intelligent is the absolute market leader in hosting services in the Benelux. Services include domain names,
regular web hosting and e-mail services, but also cloud servers and tailored complex hosting and outsourcing
solutions, for large and international companies.

The group employs more than 300 experts who work from different locations in Ghent (BE), Brussels (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) and Amsterdam (NL). Its consolidated turnover for
2015 was 59 million euros. Over the coming years, the group intends to continue to grow, both organically and
through acquisitions, thanks to its Buy & Build strategy. The group strongly believes in deep product knowledge
and stands for quality and trust.

Intelligent est un groupe d’entreprises actives dans deux domaines : services d’hébergement pour PME et pour
grandes entreprises. La branche PME du groupe inclut des marques de confiance telles que Combell, Register,
Easyhost, Flexmail et Stone IS. Pour les grandes entreprises, le groupe fournit des produits et services sous les
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marques Sentia et ReasonNet.

Intelligent est le leader absolu du marché des services d’hébergement dans le Benelux. Outre les noms de
domaines, l’hébergement web traditionnel et les services e-mail, le groupe propose aussi des serveurs cloud et
des solutions d’hébergement et d’externalisation complexes, adaptées aux besoins de grandes entreprises
internationales.

Le groupe emploie plus de 300 experts qui travaillent depuis différents endroits : Gand (BE), Bruxelles (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Barendrecht (NL) et Amsterdam (NL). Pour 2015, son chiffre
d’affaires consolidé était 59 millions d’euros. Pour les années à venir, le groupe entend poursuivre une forte
croissance, tant organique que par le biais d’acquisitions grâce à sa stratégie Buy & Build. Le groupe mise tout
sur une connaissance approfondie des produits et est synonyme de qualité et confiance.
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