
Intelligent verwelkomt Stone IS en 1EuroHost tot de groep
Vandaag kondigt Intelligent, de bedrijvengroep gespecialiseerd in hostingdiensten, de
overname aan van Stone Internet Services  en 1EuroHost. Ze zijn in hun segment koploper en
geprezen voor hun producten, o.a. bekend door de hosting van Tomorrowland en Canvas.
Beide merken worden verder uitgebouwd.

Intelligent kiest resoluut voor een verdere uitbouw van de merken met de bestaande
mensen. Ook zal Intelligent investeren in nieuwe technologieën, infrastructuur en een forse
uitbreiding van het team. Het team blijft wel autonoom werken van de andere bedrijven binnen
de Intelligent-groep. De producten van Stone Internet Services (Stone IS) en 1EuroHost zullen
uitgebreid, verfijnd en verbeterd worden, wat goed nieuws is voor alle bestaande en nieuwe
klanten. 

Stone IS zal zich blijven focussen op het aanbieden van IaaS-diensten en het verder uitrollen
van haar DevOps-filosofie. Het merk 1EuroHost zal op termijn de krachten bundelen met
Easyhost, dat gelijkaardige diensten aanbiedt.

Krachtige hostingoplossingen dankzij jarenlange ervaring

Stone IS is gespecialiseerd in complexe en extreem schaalbare cloudhosting gebaseerd op
het innovatieve OnApp-platform. Dit laat Stone IS toe om managed hostingoplossingen
volledig op maat te bouwen in de Cloud. Veel internationale spelers maken daarom gebruik
van het platform om websites te hosten die zeer hoge bezoekerspieken krijgen te verwerken.
Onder haar klanten mag Stone IS o.a. Tomorrowland, Canvas, Brussels Airlines en Ancienne
Belgique rekenen. 

1EuroHost specialiseert zich in het aanbieden van domeinnamen en kwalitatieve shared
webhosting aan competitieve prijzen, waarbij de klant volledige controle krijgt over de
diensten. Het doet dat ondertussen al meer dan 10 jaar.

“Onze lange termijnvisie is om het productaanbod van Stone IS en 1EuroHost
dusdanig uit te breiden en er in te investeren, zodat ze hun puike reputatie
kunnen blijven aanhouden met de steun van een sterke partner„
— Jonas Dhaenens, CEO Intelligent
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OVER INTELLIGENT

Intelligent is een bedrijvengroep met gerespecteerde merken zoals Combell, Unitt, Stone IS, Easyhost en Register.
De groep biedt diensten aan die gaan van domeinnamen, e-mail en hostingoplossingen, tot complexe
hostinginfrastructuurprojecten op maat voor grote en internationale bedrijven. De groep telt meer dan 150
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medewerkers.

Intelligent is a group that includes various renowned brands, such as Combell, Easyhost, Unitt, Stone IS and
Register. The group provides services ranging from domain names, e-mail and hosting solutions, to complex
infrastructure projects tailored to public companies. The IT group employs over 150 people.

Intelligent est un groupe d’entreprises qui compte diverses marques de renom telles que Combell, Unitt, Stone IS,
Easyhost en Register. Le groupe propose des services qui vont des noms de domaines à des projets
d’infrastructure complexes personnalisés pour des entreprises cotées en bourse, en passant par l’e-mail et des
solutions d’hébergement. Le groupe informatique emploie plus de 150 collaborateurs.
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