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Persbericht 
Kappa Data tekent distributiecontract met SolarWinds 

  

De Pinte, januari 2022 
  
Kappa Data, Benelux distributeur van netwerk-, security en IoT producten, lanceert ITOM-
oplossing in de Benelux-markt met SolarWinds productportfolio. 
  
14/02/2022 | De Pinte, België – Kappa Data, value added distributeur, kondigde aan dat het een 
distributieovereenkomst heeft getekend met SolarWinds, een toonaangevende leverancier van 
eenvoudige, krachtige en veilige IT-managementsoftware, voor de Benelux.  De samenwerking 
tussen Kappa Data en SolarWinds zal de SolarWinds suite van IT operations management (ITOM) 
software ondersteunen en hun uitgebreide toegevoegde waarde diensten leveren om reseller 
Partners te werven, in te schakelen en op te leiden. 
 
SolarWinds is volgens IDC®1 de leider in netwerkbeheersoftware marktaandeel. De software geeft 
zowel Partners als eindklanten de kracht om de prestaties van hun IT-omgevingen te monitoren en 
te beheren, of het nu gaat om on-premises, in de cloud of in hybride implementaties. 
 
Patrick Casteels, Managing Partner Kappa Data: “Met het uitgebreide portfolio van SolarWinds 
kunnen we ons verder onderscheiden in de markt door onze partners producten met toegevoegde 
waarde te bieden. Het feit dat alle aspecten van IT-beheer binnen hetzelfde raamwerk kunnen 
worden beheerd en bewaakt, zorgt voor een eenvoudig beheer van verschillende systemen.” 
 
"Nu we ernaar streven om in 2022 functioneel schaalbare observability-oplossingen op de markt te 
brengen, zijn we verheugd om samen te werken met Kappa Data, waardoor we gebruik kunnen 
maken van hun sterke voetafdruk in de Benelux en ons kunnen verbinden met nieuwe partners en 
klanten", zegt Laurent Delattre, vice president, sales, SolarWinds, EMEA.  "We geloven dat de 
gecombineerde kracht van ons productportfolio en de lokale aanwezigheid en expertise van Kappa 
Data ons zal helpen ons uitgebreide ITOM-oplossingenportfolio te introduceren en IT-waarde te 
stimuleren in hun respectieve markten."  
  
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. 
   

 
1 IDC-defined Network Management Software functionele markten, IDC's Worldwide Semiannual Software 
Tracker, 2H 2021, december 2021 
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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. 
 
 
Over SolarWinds – Simple. Powerful. Secure IT. 
SolarWinds (NYSE:SWI) is een toonaangevende leverancier van eenvoudige, krachtige en veilige IT-
beheersoftware. Onze oplossingen geven organisaties wereldwijd - ongeacht type, grootte of 
complexiteit - de kracht om bedrijfstransformatie te versnellen in de hybride IT-omgevingen van 
vandaag de dag. Wij werken voortdurend samen met technologieprofessionals - IT-service en 
operationele professionals, DevOps- en SecOps-professionals en Databasebeheerders (DBA's) - om 
inzicht te krijgen in de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd bij het in stand houden van 
goed presterende en zeer beschikbare IT-infrastructuren, applicaties en omgevingen. De inzichten 
die we van hen krijgen, op plaatsen zoals onze THWACK-community, stellen ons in staat om in te 
spelen op de behoeften van klanten, nu en in de toekomst. Onze focus op de gebruiker en ons 
streven naar uitmuntendheid in end-to-end hybride IT-beheer heeft ervoor gezorgd dat SolarWinds 
wereldwijd marktleider is in oplossingen voor observeerbaarheid, IT-servicebeheer, 
applicatieprestaties en databasebeheer. Meer informatie vindt u vandaag nog op 
www.solarwinds.com. 
 
De handelsmerken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion en THWACK zijn het exclusieve eigendom 
van SolarWinds Worldwide, LLC of haar dochterondernemingen, zijn geregistreerd bij het U.S. Patent 
and Trademark Office, en zijn mogelijk geregistreerd of in afwachting van registratie in andere 
landen. 
Alle andere handelsmerken, servicemerken en logo's van SolarWinds kunnen handelsmerken zijn of 
zijn gedeponeerd of in afwachting van registratie. Alle andere handelsmerken die hierin worden 
vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van (en 
kunnen gedeponeerde handelsmerken zijn van) 
hun respectievelijke bedrijven. 
 
© 2022 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle rechten voorbehouden. 
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