 www.ccvonline.be
 www.ccvshop.be

Elision is met sterk onderbouwde commerce competenties en
technische kennis een trusted advisor voor het bouwen van high-end
commerce, content en marketing (automation) oplossingen. Passie,
toewijding en innovatie maken het verschil. Daarom investeert Elision
continu in opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers.
Elision levert commerce oplossingen die een consistente interactie
garanderen over alle kanalen en touchpoints. Wij creëren waarde
door middel van een volledig pakket aan diensten. Van digitale
strategie en servicedesign tot ontwikkeling en managed services.
Hiermee is Elision de partner voor bedrijven en hun end-to end
commerce projecten.
Elision is een innovatieve speler en biedt de best mogelijke
oplossing binnen het SAP Hybris landschap.

We’re a leading provider of carrier-neutral colocation datacenter
services in Belgium.
We have 3 state-of-the-art datacenters (Antwerp DC/DC2 and
Brussels DC) offering the highest levels of reliability delivering the
highest SLA guarantees of 99,999% on the market. We’re offering
half racks, full racks, private cages and private rooms. Besides that,
we have a wide range of specialized datacenter services and business continuity services. We have also the following certifications:
ISO 27001, ISAE 3402, PCI-DSS compliant, CDCP and/or CDFOM
certified, code of conduct participant, green grid member and our
operations director is certified as an Accredited Tier Specialist by
The Uptime Institute.

Haïfastraat 6, B-2030 Antwerpen (Antwerp DC and Antwerp DC2)
Excelsiorlaan 15 - B-1930 Zaventem (Brussels DC)
Friso Haringsma, Managing Director
Tom Mechelmans, Business Development Manager

 +32(0)3/369 36 90 - @ sales@datacenterunited.com
 www.datacenterunited.com

eWINGS is een full-service e-commerce dienstverlener. Onze
oplossing connecteert in no-time met 100+ bekende en niche
Europese marktplaatsen (o.a. Amazon en bol.com) en prijsvergelijkers. Het is toepasbaar voor elke sector en vergroot het marktbereik exponentieel.
Dit kan geïntegreerd worden met een performante webshop die
orders en data centraliseert. Eén plaats, talloze connecties en volledige automatisatie van productinfo, stock- en orderdata.
Eigen dagelijkse e-commerce ervaring maakt ons dé partner bij
operationele en strategische problemen in een e-business. Onze
e-fulfilment diensten zorgen voor kwalitatieve opslag en distributie voor B2B en B2C.
eWINGS is deel van de Xplore Group.

Corda Campus - Corda 1
Kempische Steenweg 311 B5.01 - B-3500 Hasselt
Ian Stuyver, Managing Consultant

 +32(0)477/88 38 68 - @ ian.stuyver@elision.eu
 +32(0)11/77 17 25 - @ info@elision.eu
 www.elision.eu

Veldkant 39 - B-2550 Kontich
Mike Boon, Managing Partner

 +32(0)476/54 09 25 - @ mike.boon@ewings.be
 +32(0)3/443 12 22 - @ hello@ewings.be
 www.ewings.be
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 +32(0)800/22 789 - @ sales@be.ccv.eu

ICT-DIENSTVERLENING

Ter Waarde 50 - B-8900 Ieper

MARKTPLAATS

PAYMENTS & PLATFORMS
E-COMMERCE STRATEGY

CCV is marktleider in de Benelux voor elektronisch betalen en
helpt grote en kleine retailers met hun omnichannel-uitdagingen.
Naast de offline betaaloplossingen van CCV, kan ook de online
handelaar bij ons terecht voor zijn webshop en online betalingsverkeer. CCV Shop is de alles-in-één oplossing voor zowel de
beginnende als de ervaren webwinkelier. Met CCV Shop heeft u
een webshop inclusief hosting, updates en support, voor een vast
maandelijks bedrag. Uw
online betalingen worden
ondersteund door CCV Pay,
de PSP die volledig geïntegreerd is in uw webshop.
Zo kunt u alles beheren
vanuit één omgeving voor
optimaal gebruiksgemak.

