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Excentis opent verkoop- en supportkantoor in New York City
13 april 2015 — Gent (België) — Excentis, een toonaangevend Europees expertisecentrum rond
kabel- en WiFi-netwerktechnologieën, opent een verkoop- en supportkantoor in New York City, VS.
Met deze nieuwe vestiging onderstreept Excentis zijn engagement om zijn Noord-Amerikaanse
klanten uitzonderlijke diensten aan te bieden. De onderneming is ervan overtuigd dat het nieuwe
kantoor voor groei zal zorgen op de Amerikaanse markt.
Excentis, dat een hoofdkantoor heeft in Gent (België), levert sinds 2000 een brede waaier diensten,
waaronder het testen van kabelnetwerkproducten voor internettoegang en VoIP en training en
consultancy rond de technologie van deze producten (DOCSIS®, PacketCable™). Klanten zijn Europa’s
grootste kabelnetwerkoperatoren en internationale producenten van kabelnetwerkapparatuur. In
Europa, de VS en Azië verkoopt Excentis ook ByteBlower, een oplossing voor TCP/IP-testen en
analyses. Sinds zijn oprichting groeit de onderneming gestaag. Het nieuwe kantoor in New York City is
een logische volgende stap om die groei verder aan te wakkeren.
Groei stimuleren
“Dit is echt een belangrijke mijlpaal voor Excentis”, aldus Luc Martens, CEO van Excentis. “Dankzij ons
team in de VS zullen we onze bestaande klanten beter van dienst kunnen zijn en betere support kunnen
leveren. Daarnaast is dit een prima manier om onze klantenportefeuille uit te breiden. De NoordAmerikaanse markt biedt immers een enorm potentieel voor bedrijven zoals Excentis, die grondige
expertise hebben in technologie voor kabeltoegangs- en WiFi-netwerken.”
Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel in de VS
Het Excentis-kantoor is gevestigd in de hoofdkantoren van ‘Atelier’, een incubatieprogramma voor
Belgische start-ups en mid-caps dat wordt gerund door de Belgisch-Amerikaanse Kamer van
Koophandel in de VS (BelCham). ‘Atelier’ ligt in Midtown Manhattan. “Het BelCham-initiatief zal
ongetwijfeld helpen om onze expansieplannen op de Amerikaanse markt te realiseren. We geloven dat
het ‘coworken’ met de andere Belgische bedrijven in ‘Atelier’ ons zal inspireren en zal helpen om ons
netwerk uit te breiden”, concludeerde Luc Martens.
Het Excentis-kantoor in New York City opent op 20 april 2015.
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Over Excentis
Excentis (www.excentis.com), dat werd opgericht in mei 2000, biedt testing- en consultingdiensten,
gespecialiseerde training en producten voor de telecommunicatie- en ICT-sector. De onderneming
combineert bedrijfswaarden als integriteit en fabrikantonafhankelijkheid met technische troeven zoals
een goed uitgerust lab en bewezen expertise in IP, VoIP, SIP, Interactieve Digitale TV,
netwerkbeveiliging, HFC netwerken, (Euro)DOCSIS™ en (Euro)PacketCable™ standaarden, WiFi en LTE
interferentie. Deze sterktes maken van Excentis het Europese competentiecentrum bij uitstek voor
kabeloperatoren, telecommunicatieoperatoren en serviceproviders die op zoek zijn naar objectieve
technische support. Excentis ontwikkelt en verkoopt ook test- en monitoringoplossingen, zoals de
ByteBlower TCP/IP traffic generator en analyzer (www.byteblower.com) en de VoIPexaminer
monitoring tool (www.voipexaminer.com). Het hoofdkantoor van Excentis ligt in Gent, België.
DOCSIS®, EuroDOCSIS™, and EuroPacketCable™ zijn trademarks van Cable Television Laboratories, Inc.

