
PERSBERICHT  

Alkmaar, 16-6-2015: Alterdesk en BPMpartner sluiten een partnership. Alterdesks zakelijke team 

messenger zal hierdoor gemakkelijk verstrekt kunnen worden aan klanten van BPMpartner en wordt 

bovendien geïntegreerd met andere systemen en applicaties.  

Alterdesk en BPMpartner sluiten partnership 

Mooie tijden voor Alterdesk en BPMpartner. De ontwikkelaar van de Alterdesk team messenger en de 

specialist op het gebied van veilige communicatiesystemen sluiten de handen ineen voor een 

samenwerking die beide partijen zal versterken.  

BPMpartner is een gevestigde naam op het gebied van het leveren, installeren en onderhouden van 

digitale communicatie-oplossingen. Ze werkten al samen met diverse technologiepartners, zoals Kofax 

en Inubit. Door de partnership met Alterdesk kan BPMpartner haar diensten op het gebied van zakelijke 

messaging verder uitbouwen.  

“Zakelijke messaging is de toekomst”, aldus Alterdesk CEO Niels Greidanus. “Innovatieve bedrijven 

stappen er massaal op over om de efficiëntie en toegankelijkheid van hun communicatie te verbeteren.”  

Henk Honders en Henk-Jan van Suijdam van BPMpartner delen deze visie en zijn enthousiast over de 

mogelijkheid om Alterdesk ook te integreren in de systemen van andere partnerbedrijven zoals Kofax. 

Henk Honders zegt hierover: “Met Kofax biedt BPMpartner al mooie functionaliteiten, zoals zakelijk 

SMSen – de mobiele messaging functionaliteit van Alterdesk zal hier een prachtige aanvulling op zijn en 

ook de API is zeer handig om te integreren met andere systemen. Alterdesk is zeer innovatief voor de 

zakelijk markt, zoals WhatsApp dat was voor de consumentenmarkt.”  

Alterdesk timmert sinds de lancering van hun team messenger begin dit jaar flink aan de weg en is actief 

op zoek naar interessante samenwerkingspartners om hun distributiekanalen te verbreden en om hun 

messenger te integreren in andere software middels hun API. De samenwerking met BPMpartner is een 

mooie stap, die beide bedrijven veel te bieden heeft.  
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Contactpersoon bij Alterdesk:  

Jenny Luco 

E-mail: j.luco@alterdesk.com 

Tel. 072 - 820 0491 

 

Download de Alterdesk press kit hier. 
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Contactpersoon bij BPMpartner: 

Henk Honders 

E-mail: info@bpmpartner.nl 

Tel. 0418 – 841445 

mailto:j.luco@alterdesk.com
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/alterdesk/downloads/media/alterdesk-press-kit.zip
mailto:info@bpmpartner.nl

