Ekco gaat verder als multi-cloud organisatie na overname ITON
Amsterdam, 25 november 2021 - Cloud en security dienstverlener Ekco kondigt vandaag aan verder uit
te breiden met de overname van sectorgenoot ITON. De aankondiging van de acquisitie markeert een
nieuwe mijlpaal in het verstevigen van de positie van het bedrijf in de Nederlandse cloud-sector. Als
multi-cloud organisatie met zowel private als publieke cloud dienstverlening, zet Ekco nu koers naar een
breed inzetbare dienstverlening en marktleiderschap op Europese schaal. Het doel? Een top 4 managed
cloud speler worden.
Ekco werd in 2015 opgericht en onder de naam InternCorp en nam sindsdien verschillende bedrijven
over waaronder het Nederlandse Cloud2, opgericht door Jeroen van den Nouwland. Jeroen werd in 2017
directielid van Ekco en wist sindsdien met zijn team een ruime vertienvoudiging van de omzet te
realiseren.
Met de acquisitie van ITON - de vijfde overname van Ekco in Nederland - wil het bedrijf de positie in de
markt van publieke cloud diensten verder uitbouwen.
Jeroen Van den Nouwland, Chief Revenue Officer Ekco: “We zijn bijzonder blij met de overname van
ITON. Qua DNA is er een uitstekende match met onder andere het vooropstellen van een lokale,
persoonlijke en flexibele aanpak. Ook het portfolio van producten en diensten sluit naadloos op elkaar
aan.”
De toekomst van clouddiensten
Voor veel bedrijven zijn clouddiensten essentiële onderdelen en bouwstenen die innovaties op basis van
technologieën kunnen versnellen, bijvoorbeeld AI. Een steeds breder aanbod aan applicaties vinden hun
basis in een datacenter, welke het fundament zijn voor onze digitale economie. Hierbij willen bedrijven
steeds vaker af van hun eigen servers of datacenter. De wens om te migreren naar een private of
publieke cloud oplossing blijft groeien.
ITON en Ekco vullen elkaar sterk aan in hun cloud dienstverlening. ITON is specialist in de publieke cloud
en ontwikkelde onder andere zaken als automation, dashboarding en diverse security diensten. Ekco is
daarentegen specialist in de private cloud en biedt momenteel haar diensten in 7 landen aan.
Door de krachten te bundelen met ITON, wil Ekco de Nederlandse cloud-sector verder verrijken en
waardevolle kennis en expertise samenvoegen, waaronder op het gebied van security. Ekco heeft
inmiddels zo’n 75 security specialisten in huis om organisaties de meest uiteenlopende security diensten
te leveren.

“Dit is erg waardevol aangezien de kans dat een organisatie te maken krijgt met datadiefstal,
ransomware of phishing met de dag vergroot. Onder andere door het implementeren van een modern
beveiligingsbeleid en structurele beveiligingsupdates, worden risico’s aanzienlijk teruggedrongen. Onze
focus ligt daarnaast sterk op het beschermen van de digitale persoonsgegevens, mede door middel van
identity access management (IAM) en privileged access management (PAM)”, aldus Jeroen Van den
Nouwland.
Ekco heeft meerdere kantoren in Nederland met op dit moment zo’n 336 werknemers. Met momenteel
meer dan 2500 klanten wereldwijd, waaronder in Nederland o.a. Coolblue, Landal GreenParks en ORTEC,
realiseerde het bedrijf een omzet van meer dan 60 miljoen euro in 2021.
-***Noot voor de redactie
Over Ekco
Ekco is een toonaangevende cloud en security dienstverlener en biedt een compleet portfolio aan
oplossingen. Om structuur aan te brengen in het portfolio, is deze onderverdeeld in vier pijlers: Ekco
Core, Ekco Protect, Ekco Workspace en Ecko Secure, waarmee voor elk bedrijf en omgeving een
oplossing op maat gerealiseerd kan worden. Van infrastructuur, disaster recovery, backups, op- en
afschalen tot dagelijkse monitoring en ondersteuning. Het bedrijf werd in 2015 opgericht door twee
Ierse ondernemers en heeft in Nederland kantoren in Rotterdam, Alkmaar, Veenendaal en Stadskanaal.
Na verschillende overnames telt het bedrijf momenteel zo’n 336 werknemers. Meer info op
https://www.ek.co/nl.
Over ITON
ITON is een IT-dienstverlener en biedt onder andere moderne cloud oplossingen op het gebied van
managed services, innovatie en databeveiliging, en richt zich hierbij voornamelijk op het hogere segment
in het mkb. Het bedrijf heeft in de loop der jaren een eigen portaal ontwikkeld, waarmee klanten in één
opslag inzicht hebben in de complete IT-infrastructuur, waaronder alle details met betrekking tot de
kosten, prestaties en security status. Het bedrijf begon in 1980 met traditionele IT-oplossingen en heeft
zich inmiddels getransformeerd tot toonaangevende dienstverlener met meer dan 70 werknemers. Meer
info op https://www.iton.nl/.
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