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nformaticadienstverlener EASI neemt Appsolution over. Appsolution is gespecialiseerd in
de ontwikkeling van mobiele toepassingen en één van de grootste spelers op deze markt.
Naast de ontwikkeling helpt Appsolution haar klanten ook de juiste mobiele strategische
keuzes te maken (Apple, Android, Windows, ...). Door deze overname wordt EASI de eerste
grootschalige, professionele leverancier van strategisch advies en mobiele toepassingen in
België en Luxemburg.
Jean-Paul de Ville de Goyet, oprichter van Appsolution: «Deze overname zal toelaten
het aanbod aan mobiele diensten te professionaliseren. Mobiele toepassingen worden
belangrijker en belangrijker voor ondernemingen. Gezien dat toenemende belang laten
ondernemingen dit liever niet langer in handen van kleine startups.»
«Bij EASI kregen we meer en meer vraag naar de ontwikkeling van mobiele toepassingen.
Daarom startten we begin 2013 een nieuwe business unit op en deden we al enkele
aanwervingen. Deze overname versnelt onze groei in deze nieuwe activiteit en beklemtoont
onze wil om uit te groeien tot de belangrijkste leverancier van strategisch advies en
ontwikkeling rond mobiele toepassingen op de markt. Tegen eind 2014 hopen we een 25 à
30-tal personen te tellen in dit team.», legt Salvatore Curaba, Managing Director van EASI,
uit. «Door onze grootte, onze organisatie, onze financiële gezondheid en nu ook de knowhow van Appsolution, weten onze klanten dat zij op ons kunnen rekenen voor hun mobiele
ontwikkelingen.»
Over AppSolution
Appsolution is een pionier (opgericht in 2009) op de markt van smartphone-toepassingen en strategisch
advies rond mobiele diensten. Met een team van 10 personen helpt Appsolution haar klanten de juiste
strategische keuzes te maken en de juiste technologische keuzes (Apple, Android, Windows, ...). De
klantenportefeuille van Appsolution omvat talloze sectoren, met onder andere Belgacom, Roularta,
Toyota, Volkswagen, Easyfairs, de Nationale Loterij en Delhaize als bekendste namen. Appsolution draait
een omzet van 1.000.000 €.
www.appsolution.eu
Over EASI
EASI is uitgever van business software, realiseert software development projecten en levert IT
infrastructuuroplossingen en -diensten, zowel on premise als in de cloud. EASI’s business software bevat
CoWorkingPlace, (e-mails-, taken en collaboration software), SmartShare (CRM, Document Management
& HRM Software) en EASI Financials (software voor boekhouding en aankoopbeheer). Deze oplossingen
richten zich op het middensegment van de markt en staan gekend om hun gebruiksgemak, korte
implementatiecycli en snelle ROI. EASI’s kerncompetenties wat betreft software development zijn IBM
Notes/Xpages, RPG, Java, Windev/Webdev/WinDev Mobile, iOS, Android en Windows Phone. Onder de
merknaam Cloud2be bieden wij ook cloud computing oplossingen, gebaseerd op onze kerncompetenties:
collaboration solutions, business continuity en IBM Notes/Domino, IBM Power Systems, Systems Storage
& virtualisatie. EASI is actief in België, Luxemburg en Frankrijk, met meer dan 15 jaar ervaring, meer
dan 120 medewerkers en een omzet rond de 25.000.000 euro. Meer informatie: www.easi.net, www.
coworkingplace.net, www.easifinancials.net, www.cloud2be.net (in opbouw)
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