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iController gaat nieuwe
groeifase in na acquisitie
door Amerikaanse
marktleider Billtrust

Billtrust (NASDAQ: BTRS), de Amerikaanse marktleider in
automatisering van debiteurenadministratie en geïntegreerde
betalingen, neemt iController over, de Gentse specialist in
debiteurenbeheer. Met de overname zet iController een nieuwe
stap richting exponentiële groei.
Al vanaf de oprichting in 2007 had iController een helder doel voor ogen: de ultieme oplossing voor credit
management bieden. Vandaag is het bedrijf actief in meer dan 60 landen en maken duizenden gebruikers gebruik
van de iController-software ‘turning almost cash into cash’. 


“Dit is de volgende stap in ons groeiverhaal. Door ons aan te sluiten bij de Billtrust-familie kunnen we ons bedrijf
sneller opschalen en meer middelen inzetten om ons groeiende klantenbestand beter van dienst te zijn”, aldus Peter
Janssens, oprichter en CEO van iController. “Onze gedeelde waarden en ambities maken Billtrust hiervoor de ideale
partner.” 

 

Het iController-team blijft actief vanuit zijn kantoren te Gent (hoofdzetel), Amsterdam, Londen en Frankfurt, van
waaruit het de strategische aanwezigheid van Billtrust in Europa zal versterken en blijven uitbreiden. Peter Janssens
blijft aan boord als managing director van iController.  

 

"De acquisitie van iController ligt in lijn met ons groeiplan van strategische wereldwijde expansie. We willen op een
doelgerichte manier ons klantenbestand verbreden en meer waarde bieden aan onze huidige klanten," zegt Flint
Lane, Billtrust Founder & CEO.  


Steve Pinado, voorzitter van Billtrust: "Wij zijn verheugd Peter en het gehele iController-team te mogen
verwelkomen bij Billtrust”. "Met 566 Europese klanten is iController een krachtige oplossing voor credit en
collections professionals en een sterke strategische match voor Billtrust. Met deze overname willen we onze fysieke
aanwezigheid in de Europese markt uitbreiden en tegelijkertijd onze wereldwijde credit en collections capaciteiten
versterken." 



Over iController
iController is een sterk groeiende Belgische scale-up. Het bedrijf biedt een geavanceerd all-in-one platform voor
credit management, risicobeheer en support. iController werd in 2007 opgericht met als doel intelligente
oplossingen te bieden voor credit management. De software laat toe om debiteuren efficiënt te beheren en alle
nodige vervolgacties voor facturen te automatiseren in een gebruiksvriendelijke applicatie.  


Gebruikers (gaande van credit managers tot supervisors en CFO’s) zien alle cruciale informatie en communicatie in
real time op één centrale plek in de cloud. Zo kunnen ze sneller facturen innen en krijgen ze de volledige controle
over hun cashflow management. Aangedreven door AI, geeft iController aanbevelingen voor kredietrisico,
betalingsgedrag en volgende stappen op basis van het gedrag van de gebruiker en de klant om op die manier de
werkdruk te verlagen. Onder meer Kinepolis, Securitas, CDK Global, FleuraMetz, Volvo, Mercedes-Benz en BMW
maken gebruik van de software van iController. Het bedrijf heeft kantoren in Gent (hoofdzetel), Amsterdam, Londen
en Frankfurt.  


Meer informatie: https://icontroller.eu/

Over Billtrust
Billtrust is marktleider in cloud-gebaseerde software en geïntegreerde betalingsverwerkingoplossingen om
B2B-handel te vereenvoudigen en te automatiseren. Debiteurenadministratie vertoont vaak gebreken en
vertrouwt op conventionele processen die verouderd en inefficiënt zijn en vaak handmatig en op papier
uitgevoerd worden. 


Billtrust is koploper in de digitale transformatie van debiteurenadministratie en levert bedrijfskritische
oplossingen op vlak van kredietbeslissingen en monitoring, online bestellingen, betalingen, facturatie,
cashtoepassingen en incasso omvatten. Voor meer informatie, bezoek Billtrust.com. 





