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Persbericht 
 
 
Nieuwegein, 17 september 2007 
 
 

Quintica heet voortaan Ensior 
Imago moet nadruk leggen op succesvolle Business Intelligence 
aanpak 
 
Quintica, met vestigingen in Nieuwegein, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika 
heet met ingang van 17 september Ensior, afgeleid van het Engelse ensure. Tot 
deze naamswijziging is besloten omdat de onderneming zich nog nadrukkelijker 
wil profileren op het gebied van Business Intelligence en Performance 
Management. Verder blijkt de naam Quintica ook elders in de IT-markt te 
bestaan. Met de nieuwe naam Ensior wordt mogelijke verwarring voorkomen. 
Bovendien is het bedrijf gestart met de uitbreiding van haar activiteiten in de 
Britse markt. Bij dit nieuwe imago passen een nieuwe naam en een 
gemoderniseerde huisstijl. 
 
Commercieel Directeur Sander Honig: ‘Bescheidenheid siert de mens, maar wij 
hebben in de afgelopen jaren steeds positieve klantfeedback ontvangen over 
onze diepgaande kennis van business intelligence en datawarehousing en over 
de aanpak waarmee wij hen succesvol maken. Onze vernieuwende ideeën, 
bijvoorbeeld over het integreren van proces management platformen met 
informatie uit BI-systemen, voorzien duidelijk in een grote behoefte bij veel 
relaties. Mede door de toenemende complexiteit van processen en de groeiende 
hoeveelheid data. Hier liggen kansen voor het oprapen voor organisaties die 
echt grip op hun business willen terugwinnen. Vandaar dat specialisatie en 
internationale uitbreiding past bij de huidige fase waarin ons bedrijf verkeert. 
Nieuw elan dat tot uiting komt in onze nieuwe naam Ensior. Afgeleid van het 
woord ensure en dus betekent dat wij organisaties verzekeren optimaal te 
profiteren van hun BI-investeringen.”  
 
 
Over Ensior  
Ensior is de specialist in Business Intelligence (BI) met al bijna tien jaar een 
zeer indrukwekkende staat van dienst. Ensior, afgeleid van het engelse woord 
ensure, geeft organisaties grip op processen en laat hen tijdig over de juiste 
informatie beschikken. Door de inzet van bewezen BI-technologie en onze 
kennis van bedrijfsprocessen zetten wij onze klanten op voorsprong. Ensior’s 
commitment aan kwaliteit en onze pragmatische aanpak hebben geleid tot onze 
succesvolle reputatie in de verschillende marktsectoren waarin we werkzaam 
zijn. Vanuit vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika 
zorgen onze BI-professionals voor een efficiënte en betrouwbare 
dienstverlening.  
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