
 
 

 

Priority Software breidt aanwezigheid in Europa uit door verwerving van 
OPTIMIZE GROUP, Belgisch ERP software & services provider 

Door de acquisitie van ‘OPTIMIZE GROUP’ kan Priority Software haar aanwezigheid in West-
Europa versterken en zo het snelgroeiende klantenbestand in deze regio nog beter van dienst 
zijn. 

Tel Aviv District, Israël – 19 maart 2019 – Priority Software Ltd., wereldwijde toonaangevende 
aanbieder van bedrijfsmanagement oplossingen, kondigt vandaag de uitbreiding van haar 
activiteiten aan door de acquisitie van OPTIMIZE GROUP, Belgisch full-service ICT partner, met 
meer dan 1.000 klanten uit diverse sectoren.  

In combinatie met de snelgroeiende installatiebasis van Priority in Europa, biedt deze acquisitie 
een unieke kans om Priority’s groei in de regio te versterken op vlak van infrastructuur, ervaring 
en expertise, professioneel team en helpdesk. 
 
OPTIMIZE is opgericht in 2003 en erkend als een toegewijde langetermijnpartner van 
toonaangevende organisaties. Met haar vier bedrijfsafdelingen: M-SOFT, oplossingen voor de 
staal- en metaalindustrie, Jamadata, oplossingen voor de drankenhandel, DAVE (Just Software), 
oplossingen voor KMO’s die werken op Mac en/of Windows en OPTIMIZE, professionele 
dienstverlener, levert het zowel standaard als op maat gemaakte ERP oplossingen, evenals 
andere bedrijfssoftware en ondersteunende optimalisatiediensten. Deze omvatten 
geavanceerde Business Intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) diensten, 
Business Process Management (BPM), e-commerce en consultancy. 
 
Priority Software zal de uitmuntende reputatie van OPTIMIZE in de regio bewaren. Hoewel 
Priority volledig eigenaar wordt, blijft OPTIMIZE zelfstandig opereren binnen Priority, er worden 
geen wijzigingen doorgevoerd in directie en management.  
 
De acquisitie van OPTIMIZE volgt op eerdere overnames van Priority Software van onder meer 
Acclivity (VS) in 2018, Monitin Information Systems' ERP (Israël) in 2017 en ERP consulting en 
services onderneming Performa Apps (VS) in 2016. 
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Andres Richter, CEO van Priority, vertelt: "De overname vloeit voort uit de synergie tussen onze 
twee bedrijven en onze gemeenschappelijke productoplossingen: flexibel en open. Terwijl we 
doorgaan met de expansie van onze wereldwijde activiteiten, zijn wij ervan overtuigd dat we 
samen met OPTIMIZE, en nu, met een goede verankering in België, onze aanwezigheid in 
Europese buurlanden kunnen versterken. Als ambitieuze opkomende speler op de wereldmarkt 
van ERP staat klanttevredenheid boven aan onze agenda. De nauwe samenwerking zal de 
concurrentiekracht voor beide partijen vergroten.”  
 
"Wij zijn erg blij en enthousiast over onze nieuwe samenwerking met Priority”, voegt Frank 
Volders, CEO van OPTIMIZE toe. “Door de toevoeging van een nieuwe sterke en innovatieve ERP 
oplossing kunnen we ons aanbod uitbreiden naar nieuwe perspectieven, en in parallel klanten 
migreren die op zoek zijn naar cloud infrastructuur en/of andere innovaties. Terwijl wij 100% 
toegewijd blijven aan onze OPTIMIZE klanten, kunnen zij die groeien en/of hun business 
uitbreiden nu ook profiteren van Priority’s flexibele, schaalbare en robuuste ERP-oplossing." 
 
Paolo Senes, oprichter van OPTIMIZE, vult aan: "In Priority hebben we exact de partner 
gevonden die we zochten. Zowel op vlak van visie als innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat ons 
bedrijf, onze klanten en onze medewerkers in goede handen zijn. Wij bedanken SDM-VALORUM 
ook graag voor hun advies in deze transactie.”  
 
 
 
Over Priority Software  
Priority Software biedt flexibele end-to-end bedrijfsmanagement oplossingen voor bedrijven in 
alle soorten en maten, in een breed scala van industrieën. Priority is erkend door 
vooraanstaande industrieanalisten en professionals voor haar productinnovatie en verbetert de 
efficiëntie en klantervaringen bij bedrijven door middel van real-time toegang tot gegevens en 
bedrijfsinformatie in de cloud, op locatie of onderweg. Met kantoren in de Verenigde Staten, 
het Verenigd Koninkrijk en Israël en een wereldwijd netwerk van handelspartners stelt Priority 
75.000 bedrijven in 40 landen in staat hun bedrijf optimaal te beheren zodat het kan groeien. 
Voor meer informatie, bezoek www.priority-software.com.    
 


