
81  EMERCE 100  — APRIL 2021

WAARDECREATIE 
Het innovatieve karakter en de grote diversi-
teit aan klanten bij GX Software zijn Willem 
sinds zijn aantreden in 2002 blijven boeien. 
Ook voor de meeste van zijn honderd collega’s 
is dat zo. “Door goede doorgroeimogelijkhe-
den kennen we weinig verloop. Maar dat iets 
als het compleet vanaf nul ontwikkelen van 
Engatta hier mogelijk is, tekent onze cultuur 
en de drang naar het blijven verbeteren en 
innoveren. Waardecreatie voor onze klanten  
is absoluut onze topprioriteit.” 
 
De ontwikkelingen op het gebied van content, 
data en customer experience gaan razendsnel. 
Naast contentmanagement en daaruit voort-
vloeiend headless, ontstond ook de behoefte 
voor omnichannel content en in het verlengde 
daarvan adaptive content. “Engatta sluit 
hierop helemaal aan. Dit is voor GX Software 
een logische aanvulling op XperienCentral als 
(headless) cms en BlueConic als customer 
data platform.” <

van cms aan websites voor diverse grote web-
sites en platforms. Van daaruit groeide de 
organisatie gestaag. De rating in de Emerce 
100 groeide mee. “Met een geweldig mooie 
notering dit jaar. Daar zijn we trots op. Onze 
klantenbase bevat mooie grote organisaties uit 
diverse branches. De rode draad is de waarde-
volle relatie die zij met hun klanten hebben en 
optimaal in stand willen houden”, vertelt  
Willem. “Wij zorgen met onze expertise op 
contentmanagement en customer data dat ze 
die kunnen blijven ontwikkelen.” 

DE BELOFTE VAN  
AANSPREKENDE CONTENT

WILLEM ROSSIEAU

H
et verbeteren van online ervaringen 
draaide lang om data, veel data. Nu 
organisaties beschikken over die 
enorme hoeveelheden data, stijgt 

het belang van aansprekende content in de 
juiste context. Contentafdelingen worstelen 
echter met die enorme uitdaging om hierin te 
voorzien. “Met Engatta, onze nieuwste inno- 
vatie, kun je datagedreven content creëren en 
omnichannel aanbieden in de context van je 
bezoekers.” CEO Willem Rossieau kan, nu 
Engatta klaar is voor introductie, amper wach-
ten om dit groots te delen. “Daarnaast wordt 
contentcreatie veel slimmer en effectiever. De 
behoefte aan aansprekende en aantrekkelijke 
content is zo groot, dat het noodzakelijk is om 
het contentproces veel beter te ondersteunen. 
Engatta maakt dit mogelijk.”  
 
ONTWIKKELEN 
GX Software startte in 1996 met het koppelen 

OMNICHANNEL CONTENT IS 
MEER DAN HERGEBRUIK:  
HET MOET ZICH TELKENS  

AANPASSEN AAN DE CONTEXT

GX SOFTWARE

DATA WAS JARENLANG TOPPRIORITEIT VOOR EEN 360-GRADENKLANTBEELD, TARGETING EN ACTIONABLE INSIGHTS. 
“MET DE HUIDIGE HOEVEELHEDEN INFORMATIE EN DATA KUNNEN WE OPTIMAAL INSPELEN OP DE KLANT(REIS). 
BEZOEKERS VERWACHTEN CONTENT DIE BIJDRAAGT AAN HUN CUSTOMER JOURNEY IN ELK KANAAL.”




