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Persbericht 
Kappa Data Group tekent distributiecontract met Blyott 

De Pinte, november 2021 
   
De Pinte, België, 18/11/2021 - Het is een drukke herfst bij Kappa Data. Kort na de ondertekening van 
het contract met Cato Networks, tekent het bedrijf opnieuw een distributiecontract, dit keer met de 
Belgisch/Nederlandse start-up Blyott. 
  
Blyott heeft zich al doel gesteld de nieuwe standaard te worden in location based tracking en 
monitoring. Het bedrijf ontwikkelde zijn product op basis van concrete vragen uit de healthcare 
sector. Het resultaat is een plug en play oplossing, die bovendien betaalbaar is, voor het monitoren 
van typische ziekenhuistoestellen als beademingstoestellingen, defibrilators, ziekenhuisbedden, ... 
Door deze toestellen te kunnen localiseren, besparen ziekenhuizen bijzonder veel geld en tijd. De 
Blyott oplossing draait intussen in een vijftiental ziekenhuizen in België en Nederland en mag nu 
reeds een succes genoemd worden. Blyott wil nu zijn product verder ontwikkelen en verwierf extra 
middelen door een kapitaalsinjectie deze zomer. 
 
De Blyott oplossing draait intussen in een vijftiental ziekenhuizen in België en Nederland en 

mag nu reeds een succes genoemd worden. 
 
Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data: 'Blyott is een mooie add-on op ons bestaand 
portfolio. Doordat deze oplossing perfect samenwerkt met bv de Wi-Fi/BLE oplossingen van o.a. 
Juniper Networks, kunnen we als distributeur totaaloplossingen aanbieden voor klanten die naar 
een location based tracking oplossing zoeken, en die misschien al Juniper materiaal hebben draaien. 
Juniper is de laatste jaren al heel succesvol geweest in de healthcare sector.' 
  
Gery Pollet, Founder en CEO van Blyott: 'Met de mogelijkheden van Kappa Data als VAD kunnen wij 
ons partnerwerk beter uitbouwen en bedienen. Kappa Data is een referentie in het Benelux distri 
landschap en kan ons zeker ook helpen deze oplossing in de markt te zetten buiten de healthcare 
sector.' 
 
Over Kappa Data – Value Added distributor in Network & Security Solutions 
Kappa Data (www.kappadata.eu) is een Value Added Distributeur en biedt een complete portfolio 
van IoT, netwerk- en beveiligingsoplossingen voor Enterprise- en SMB-omgevingen. Via zijn resellers 
biedt Kappa Data eindklanten oplossingen voor connectiviteit, monitoring, IoT, beheer- en 
gegevensbescherming. 
  
De keuze voor Kappa Data is een keuze voor uitstekende klantenondersteuning, grondige technische 
kennis en innovatieve en kwalitatieve producten. Kappa Data geeft prioriteit aan een duurzame 
relatie met haar klanten en wordt hiervoor beloond met meerdere prijzen. 
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