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Value Creation and Company breidt haar belang uit in NetDialog
Bilthoven, 6 februari 2015

Na de kapitaalinjectie in Safety Changer afgelopen maand, breidt technologie investeerder
Value Creation and Company (VC&C) nu haar belang uit in software bedrijf NetDialog, zodat
zij, zowel de software ontwikkeling als de internationale marketing van haar innovatieve
monitoring software services, kan versnellen.
NetDialog is pionier en marktleider op het gebied van Network Performance Monitoring and
Diagnostics (NPMD) en Application Performance Management (APM). Deze marktgebieden
worden nauwgezet gevolgd door research bedrijven zoals Gartner, Forrester en IDC.
NetDialog levert hun NetX software service wereldwijd aan (middel-)grote bedrijven en
overheden, veelal in samenwerking met business partners (Communication Service Providers,
Systems Integrators en Technology Vendors). Strategie is om een lange termijn klantrelatie op
te bouwen en te onderhouden door levering van NetX software services, welke de
performance van applicaties alsmede de eindgebruikers ervaring significant verbetert. Grote
klanten zijn onder meer Boskalis, Ballast Nedam, PWC, Ministerie van Justitie en UWV.

“NetDialog heeft de afgelopen jaren wereldwijd veel grote klanten aan zich weten te binden”,
zegt Olaf Hasker (CEO NetDialog). “VC&C is al lange tijd actief betrokken bij NetDialog en
door deze extra ondersteuning, kunnen we nu voor deze klanten nog sneller nieuwe diensten
ontwikkelen en tevens andere markten aanboren”.

“NetDialog helpt bedrijven en partners om de volgende stap te nemen in de ontwikkeling van
een ‘business-aware Application Delivery Network’. Voor elk bedrijf dat belang hecht aan een
‘business compliant’ ICT infrastructuur, is dit cruciaal”, volgens Aldebert Wiersinga, Managing
Partner van VC&C. “We hebben er dan ook zeer veel vertrouwen in dat onze investering de
komende jaren goed zal renderen.”
Naast investeren heeft VC&C ook een rol in de Raad van Commissarissen (RvC), om zo
NetDialog actief te ondersteunen bij de uitvoering van de internationale groeiplannen. “Los van
de kennis en ervaring van VC&C met snel groeiende technologie bedrijven, geeft de
toenemende betrokkenheid van VC&C, NetDialog nu ook de (financiële) mogelijkheden om de
internationale uitbreiding verder te versnellen“, meent Jos Bourgonje (voorzitter RvC).

Achtergrond informatie:
NetDialog International te Utrecht
NetDialog International is in 2009 opgericht en pionier / marktleider in NPMD en Application
Transaction Monitoring (ATM). NetDialog’s core product NetX levert in-depth monitoring en
reporting software-as-a-service, welke 24/7 beschikbaarheid en performance monitort van
software applicaties op een IT infrastructuur. NetX maakt het voor bedrijven mogelijk om te
focussen op hun core business en altijd, op elke plek, sneller te werken tegen optimale kosten.
www.netdialog-int.com
Value Creation and Company te Bilthoven
Value Creation and Company (VC&C) is in 2005 opgericht door serial-entrepeneurs uit de ICT
en zij hebben tientallen ICT bedrijven gestart, verder ontwikkeld en verkocht. VC&C (co-)fund
bedrijven die actief zijn in de softwareontwikkeling en managed services. Onderscheidend in
de VC&C aanpak is de inbreng van het “intellectual capital”, de branche-kennis en ervaring,
hun netwerk en de betrokkenheid om bedrijven naar de “next level” te brengen. www.vcxc.com
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