Intelligent verwelkomt Byte en HostingXS,
wordt Nederlands marktleider e-commerce
hosting
Intelligent, de bedrijvengroep gespecialiseerd in hostingdiensten,
verwelkomt Byte en HostingXS tot de groep. Beide specialiseren
zich in hosting van e-commerce software. Door deze overnames
wordt Intelligent meteen de marktleider in e-commerce hosting in
Nederland en werkt ze verder aan de consolidatie van de lokale
SME-markt.

In lijn met de filosofie van de groep
Intelligent is er van overtuigd dat de combinatie van de kennis van beide bedrijven, aangevuld
met de expertise van andere bedrijven in de groep, zal leiden tot sterkere en meer
gespecialiseerde hostingproviders. Bovendien stelt Intelligent dat haar strategie zal leiden tot
meer en snellere innovatie, door het combineren van de knapste koppen uit de sector. Het
positieve resultaat zal meetbaar zijn voor de tienduizenden klanten van de groep.

Vorig jaar deed Intelligent al overnames in het domein van Enterprise Hosting,
met het gevolg dat ze hiermee marktleider in de Benelux werd. Dit heeft een
erg positieve impact gehad op de innovatie en kwaliteit van de producten en
diensten. Met de overnames van Byte en HostingXS wil Intelligent hetzelfde
bereiken binnen SME Hosting.
— Frederik Poelman, Managing Director SME Hosting bij Intelligent

Sterke aanvulling op Combell
Beide bedrijven staan voor ijzersterke hostingproducten voor SME-klanten maar vooral een
persoonlijk en bedreven contact. Dat is bij het merk Combell net hetzelfde. Met elk hun eigen
focus op webshopplatformen zoals Magento of het gloednieuwe Shopware, kunnen ze daarom
toekomstig erg aanvullend zijn voor Combell.
Het is dan ook een evidente keuze om de synergieën tussen deze bedrijven verder te
onderzoeken en te realiseren.

Meer over Byte
Het Amsterdamse Byte is een referentie in hosting, de laatste jaren specifiek voor
applicatiehosting van Magento webshopsoftware. Dankzij haar innovatieve producten kunnen
ze de meest intensieve webshops hosten met hoge uptime en positief meetbare resultaten voor
haar klanten.
Het team van 44 medewerkers bestaat uit een groot aantal technische profielen en slaagt er in
wekelijks verbeteringen te lanceren voor haar hostingplatform. Byte staat bovendien bekend
voor haar snelle en professionele support op maat van klanten. Haar expertise deelt Byte
bovendien graag met de buitenwereld op haar blog, vaak met een kwinkslag, of via
MageReport.com, een gratis securityscan voor Magento waar honderdduizenden winkels
wereldwijd gebruik van maken.

We zijn erg blij dat we elkaar gevonden hebben. Om verder te kunnen
innoveren, is schaalvergroting nodig. Door samen te gaan met een aantal
andere specialisten, kunnen we meer klanten nóg betere diensten leveren. De
grote overeenkomst in het DNA van alle Intelligent-bedrijven is de focus op
lange termijn, met goede service als belangrijkste pilaar.
— Gruus van Woerkom, CEO Byte

Meer over HostingXS
HostingXS uit Nijmegen is sinds 2000 actief en sloot begin dit jaar al aan bij Intelligent, om de
SME-markt verder gestalte te geven in Nederland. HostingXS focust zich met name op
maatwerk en support voor e-commerce applicaties zoals Magento, Shopware, WooCommerce
en Prestashop. De shopervaring staat centraal en wordt op innovatieve wijze met slimme
oplossingen gerealiseerd, zoals met de MageBoost-extensie voor Magento.
Naast webhosting en domeinnaamregistratie biedt ze ook toegang tot 's werelds grootste
collectieve CDN voor maximale snelheid en clusteropstellingen aan. Het team van techneuten is
erg bedreven in complexe hostingsetups en het bedenken van oplossingen voor
hostinguitdagingen, ongeacht van welke omvang. Bij HostingXS werken 10 medewerkers.

HostingXS heeft altijd een sterke focus gehad op het oplossen van de meest
complexe uitdagingen in e-commerce hosting. Het is waarvoor we in de markt
bekend staan. Dezelfde gedrevenheid om het steeds weer beter te doen,
kunnen we terugvinden bij de collega's van Intelligent en geeft ons de kans om
onze innovatieve e-commerce toepassingen aan een groter publiek te bieden.
— Pepijn Salemink, CEO HostingXS
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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, Byte,
HostingXS, 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 400 experts in dienst die werken op verschillende locaties in Gent (BE), Brussel (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Delft (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, Byte,
HostingXS, 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 400 experts who work from different locations in Ghent (BE), Brussels (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Delft (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, Byte, HostingXS, Flexmail et Stone IS. Pour les grandes entreprises, le groupe fournit des produits et
services sous les 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 400 experts qui travaillent depuis différents endroits : Gand (BE), Bruxelles (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Delft (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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