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Digicreate haalt de ruis uit de
digitalisering
Nick Vanderheyden, freelance journalist
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Responsive design, machine learning, open source, GDPR, https, SEO,... Ben jij nog mee? Je kan niet meer om de
impact van de digitalisering heen. Zelf verwacht je almaar meer toepassingen die technologische ingrepen vereisen.
Overheden, organisaties en bedrijven zijn volop bezig met de overschakeling op meerdere niveaus. Dat betekent
meer efficiënte workflows, meer automatisering en meer gebruiksgemak. Digicreate bvba uit Oostkamp zet voluit
in op deze omschakelingen en legt knappe groeicijfers voor.
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CRM-spelers ligt bij onze bedrijfs-
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Piet De Langhe (managing director), Tom De Busscher (zaakvoerder) en Jeroen Temperville (technical lead) van Digicreate: "digitalisering is maatwerk". (foto NVDH)

45

