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Kluwer neemt webalive over
Mechelen, 13 augustus 2013 — Kluwer, onderdeel van Wolters Kluwer, neemt webalive
over, een ontwikkelaar van websites en eshops voor kmo’s, boekhouders en
accountants. Door deze overname versterkt het informatie- en technologiebedrijf zijn
aanbod aan toegankelijke softwareoplossingen en speelt zo in op de groeiende online
behoeften van zijn klanten.
Webalive ontwikkelt sinds 2003 SaaS (Software as a Service) oplossingen voor kmo’s in
België. De voorbije vier jaar werkten Kluwer en webalive al samen voor de ontwikkeling
van EasyWeb sites voor professionals, waaronder boekhouders en accountants,
verzekeringsmakelaars en advocaten.
“Onze samenwerking stelt ons in staat om aan boekhouders en accountants dynamische
websites aan te bieden, versterkt met onze kennis over wetgeving en sectorspecifieke
nieuwsberichten. Hierdoor kunnen boekhouders en accountants hun aanbod aan hun
klanten verder uitbreiden en zo inspelen op de online noden van de kmo. Daarenboven kan
Kluwer voortaan een e-commerce oplossing voor kmo’s aanbieden die volledig geïntegreerd
is in onze bestaande ERP-pakketten”, zegt Christine Moons, Director Tax&Accounting van
Kluwer in België.
Webalive ontwikkelde de voorbije 10 jaar honderden websites voor kmo’s en professionals.
De drie partners van webalive, gevestigd in Hoegaarden, blijven samenwerken met Kluwer.
Financiële details over de overname worden niet bekendgemaakt.
--Over Kluwer (België)
Kluwer in België is marktleider in oplossingsgerichte informatiediensten aan professionals in verschillende
vakgebieden (financieel, fiscaal, juridisch, overheid en management). Het biedt een brede waaier van
informatieoplossingen en -diensten zoals online databanken, elektronische workflowtools boeken, nieuwsbrieven,
magazines, losbladige uitgaven, opleidingen en software. Kluwer maakt deel uit van Wolters Kluwer en heeft in
België ongeveer 700 medewerkers in dienst. Meer informatie op www.kluwer.be of volg Kluwer op Twitter
(Kluwer_be).
Over Wolters Kluwer
Wolters Kluwer is marktleider in het verstrekken van globale informatiediensten. Professionals in wetgeving,
zaken, fiscaliteit, boekhouding, financiën, audit, risico’s, compliance en gezondheidszorg vertrouwen op de
informatie-instrumenten en -oplossingen van Wolters Kluwer om hun zaken op een doeltreffende manier te
beheren, hun klanten resultaten te bieden en succes te boeken in een steeds dynamischer wordende wereld.
Wolters Kluwer zette in 2012 een jaarinkomstenresultaat neer van 3,6 miljard euro, stelt wereldwijd ongeveer
19.000 mensen tewerk en is actief in Europa, Noord-Amerika, Azië Pacific en Latijns-Amerika. Wolters Kluwer
heeft zijn hoofdzetel in het Nederlandse Alphen aan den Rijn. Zijn aandelen staan genoteerd op de Euronext
Amsterdam (WKL) en zijn eveneens opgenomen in de AEX- en Euronext 100-indexen.

