Intelligent opnieuw genomineerd voor Deloitte
Technology Fast 50
Intelligent werd dit jaar opnieuw genomineerd voor de Deloitte
Technology Fast 50 met niet minder dan drie van haar merken:
Combell, Flexmail en Stone Internet Services. Deelnemers in de
Fast 50 worden beoordeeld op basis van omzetgroei, innovatie
en ontwikkelde technologie.

Op 16 november 2016 vond in Brussel de award ceremonie van de Belgische editie plaats en
kregen zowel Combell, Flexmail als Stone Internet Services de prestigieuze titel uitgereikt. De
Fast 50 Belgian ranking wordt in België georganiseerd door Deloitte. De jury bestaat o.m. uit
Duco Sickinghe (ex CEO van Telenet) en Dries Buytaert (de geestelijke vader van Drupal).

“We bieden onze diensten aan via een volledig in-house ontwikkelde
platformen. Dankzij dit innovatief platform hebben we in 2015 bij Combell bv.
Performance Hosting kunnen lanceren. Dit is een oplossing waarbij we
professionele caching oplossingen om websites en webwinkels sneller te laten
werken voor een zeer lage maandprijs aanbieden. Dat alles vaak met slechts
enkele klikken in ons controlepaneel”
— Frederik Poelman, Managing Director SME Hosting bij Intelligent

Sinds een aantal jaren is er een Benelux editie van de award. In totaal nemen er 25 landen deel
zodat de ranking wordt opgelijst van de 500 snelst-groeiende technologiebedrijven in Europa,
het Midden-Oosten en Afrika.

Onze innovatie en ontwikkelingen staan nooit stil. Zo hebben we eerder deze
maand bij Combell het OpenStack platform gelanceerd. Als één van de
weinige spelers in de Benelux bieden we een krachtig OpenStack platform met
standaard high-availability. Ook bij Flexmail heeft het e-mail marketingplatform
enkele grote nieuwe features gekregen. En 2016 is nog lang niet gedaan, we
hebben nog wel wat in onze mouw zitten
— Frederik Poelman, Managing Director SME Hosting bij Intelligent
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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, Byte, 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 420 experts in dienst die werken op verschillende locaties in Gent (BE), Brussel (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Delft (NL), Nijmegen (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, Byte, 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 420 experts who work from different locations in Ghent (BE), Brussels (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Delft (NL), Nijmegen (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,
Byte, 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 420 experts qui travaillent depuis différents endroits : Gand (BE), Bruxelles (BE),
Hasselt (BE), Genk (BE), Nieuwegein (NL), Delft (NL), Nijmegen (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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