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Visma | Onguard verstevigt marktpositie
met overname Outstanding24
Amsterdam – Visma Onguard, het fintech-bedrijf dat zich toelegt op het order
to cash-proces, neemt alle activiteiten en medewerkers van de Nederlandse
scale-up Outstanding24 over. Met Outstanding24 voegt Visma Onguard een
innovatieve cloudoplossing voor het efficiënt organiseren van het
debiteurenbeheer voor het MKB toe aan het portfolio. Door deze overname
versterkt Visma Onguard haar leiderschapspositie en realiseert
Outstanding24 haar groeiambitie.
Anton Maas, directeur van Outstanding24: “Voor Outstanding24 komt de
overname als geroepen. Zo’n drie jaar geleden constateerden mijn

compagnons en ik dat ondernemers in Nederland regelmatig worstelen met
hun processen voor aanmaningen, herinneringen en debiteurenbeheer.
Inmiddels zijn we ruim twee jaar hard aan de weg aan het timmeren met de
door ons ontwikkelde online oplossing voor het MKB, en zijn we toe aan een
volgende stap: Outstanding24 laten doorgroeien. Op dat moment kruisten
Visma Onguard en Outstanding24 elkaars paden. We zijn ontzettend trots dat
we vanaf vandaag deel uit mogen maken van de Visma-familie en het Vismanetwerk kunnen inzetten om onze groeiambitie te realiseren. We kijken uit
naar een hele succesvolle samenwerking.”
Marieke Saeij, Managing Director van Visma Onguard is blij met de
toevoeging van Outstanding24 aan het portfolio: “De kracht van Visma
Onguard zit hem in het bieden van het complete order to cash-proces op één
platform. Met de gezamenlijke expertise en het portfolio van Outstanding24
kunnen we nu nog meer organisaties helpen hun processen te optimaliseren.
Daarnaast is het voor Visma Nederland waardevol dat we dankzij deze
acquisitie ook een passende oplossing voor debiteurenbeheer aan de klanten
van andere Visma bedrijven kunnen bieden. Dat past helemaal in de ‘better
together’ strategie van Visma. We zijn ontzettend trots dat Outstanding24 nu
onderdeel is van Visma Onguard.”

Over Visma | Onguard
In een snel veranderende wereld zijn automatisering, digitale transformatie
en verbetering van de klantervaring de sleutels tot zakelijk succes. Als
voorstander van innovatie is Visma | Onguard in ruim 25 jaar uitgegroeid van
een specialist in credit management software tot marktleider in
geavanceerde softwareoplossingen voor de gehele order-to-cash-keten.
De oplossingen van Visma | Onguard zijn gericht op het verbinden van
gegevens op één gecentraliseerd platform en het koppelen van interne en
externe systemen en services. Hiervoor gebruiken we intelligente en
intuïtieve automatisering om waardevolle inzichten te leveren. Deze
verbeterde zichtbaarheid en veilige uitwisseling van kritieke gegevens zorgt
voor een optimale verbinding tussen alle processen in de order-to-cashketen. Tegelijkertijd zorgt dit voor een verbeterde en gepersonaliseerde
communicatie en dat resulteert in sterkere en langdurige klantrelaties.
Klanten in meer dan 70 landen wereldwijd vertrouwen dagelijks op het Visma

| Onguard-platform voor een succesvol beheer van en tastbare resultaten in
order-to-cash en credit management. Ondersteuning voor klanten omvat alles
van risicobeheer, kredietverzekering en facturatie tot debiteurenbeheer en
incasso.
Visma | Onguard: Connecting data. Connecting you.
Lees meer op: www.vismaonguard.nl.

Over Visma
Visma biedt software en diensten die de belangrijkste bedrijfsprocessen in de
private en publieke sector vereenvoudigen en digitaliseren. De Visma-groep
is actief in de hele Scandinavische regio, samen met de Benelux, Centraal- en
Oost-Europa. Met meer dan 12.000 medewerkers, meer dan 1.000.000
klantcontracten en een netto-omzet van € 1,5 miljard in 2019, is Visma een
van Europa's toonaangevende softwarebedrijven.
Het softwareaanbod van Visma op de Nederlandse markt omvat oplossingen
voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-overheid. Visma Nederland bestaat
uit 22 bedrijven die zich allemaal richten op bedrijfskritische cloud- en
softwareoplossingen. Visma is titelsponsor van Team Jumbo-Visma, ‘s werelds
beste wieler- en schaatsteams.

