SYNTEGRO NEEMT DOT SYS OVER
Syntegro neemt per 1 oktober 2020 de activiteiten van DOT SYS over. De acquisitie past
binnen de strategie van Syntegro om de referentie te worden in de markt van tijdregistratie.

De toegangscontrole oplossingen van Syntegro worden door steeds meer securityspecialisten in
binnen- en buitenland verdeeld. Met de overname van DOT SYS verhoogt het bedrijf nu ook zijn
schaalgrootte in het domein van HR-softwareoplossingen.
“Vorig jaar vonden we met Ascom een securitypartner die de opmars van onze toegangscontrole
oplossingen in Nederland versnelt. Met DOT SYS versterken we onze expertise op het gebied
van HR-software en krijgen we er ook een 200-tal klanten bij in België, Nederland en Duitsland.
Het zijn allemaal stappen die passen in de ambitie van Syntegro om een speler op de Europese
markt te worden”, zegt Frank De Weser, managing director van Syntegro.
Van Belgische naar Europese speler, het lijkt het team uit Beringen te lukken. Het magazine
Trends maakt elk jaar een ranglijst op van de snelst groeiende technologiebedrijven in België.
Voor het derde jaar op rij sleepte Syntegro een nominatie in de wacht. Ook in 2020, in volle corona
periode, tekende het bedrijf een toenemend aantal klanten op in Nederland. In Luxemburg en
Frankrijk zitten er mooie projecten in de pipeline.
“We maken ons inderdaad klaar voor een marktgroei over de landsgrenzen. Daarvoor hebben we
voor de HR-oplossingen een sterke basis nodig. DOT SYS past in dat verhaal. We kopen met
DOT SYS niet alleen marktaandeel, maar ook kennis zoals de software van DOT SYS op het
gebied van projectregistratie. De komende weken en maanden zullen we samen bekijken hoe we
die kennis kunnen verzilveren”, vertelt Frank De Weser.
DOT SYS werd opgericht in 1997 en groeide uit tot een belangrijke speler op het gebied van
tijdregistratie en projectregistratie. Het bedrijf is gevestigd in Puurs. “Vandaag bestaat ons
klantenbestand uit een brede waaier van sectoren en telt het vooral KMO’s in binnen- en
buitenland”, zegt Pascal Delannoye van DOT SYS die per 1 oktober als development director bij
Syntegro aan de slag zal gaan. “Net als de softwareoplossingen van Syntegro zijn ook onze
oplossingen ontwikkeld in België. Anders dan Syntegro hebben wij geen twintig eigen
softwareontwikkelaars en consultants in dienst. Dankzij de overname krijgen onze klanten
toegang tot die experts en krijgen ze er ook een ruimer gamma aan toegangscontrole oplossingen
bij. Een meerwaarde voor zij die wensen in te spelen op nieuwe marktevoluties in zowel
tijdregistratie als toegangscontrole.”
Syntegro ontwikkelt oplossingen voor tijdregistratie en toegangscontrole. Het bedrijf werd dertien
jaar geleden opgestart door vier ingenieurs met de financiële steun van een
investeringsmaatschappij. Vijf jaar later stond Syntegro al financieel op eigen benen. Het
verhuisde naar een groot bedrijfspand waar het alle activiteiten onder één dak bracht, zoals de
ontwikkeling van software en hardware, verkoop, consultancy, installatie en support. De laatste 2
jaar is het aantal medewerkers met 50% gegroeid en timmert het team goed aan de weg van
internationale expansie.

