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Het verhaal
van iDalko

iDalko werd opgericht in 2011. Atlassian was aan een
wereldwijde opmars bezig, en er was nood aan support
om de gebruikers van die nieuwe generatie software
te ondersteunen. iDalko begon ook zelf nieuwe addons te ontwikkelen voor bedrijven die nog meer uit hun
investeringen in Atlassian software wilden halen.

De voorbije tien jaar kon iDalko onder de radar jaar na
jaar consistent groeien. Die groei is niet alleen te danken
aan consulting en licensing rond Atlassian software,
maar met name aan Exalate. Die cross-company
integratiesoftware is uitgegroeid tot het paradepaardje
van iDalko. Exalate laat bedrijven op een ultraveilige
manier samenwerken en in real time data synchroniseren.
Vandaag kan iDalko rekenen op een internationaal
team van ruim 90 medewerkers (die samen 24 talen
spreken) en heeft het vijf kantoren. Na België, Frankrijk
en Oekraïne opende de van oorsprong Antwerpse
scale-up zopas ook kantoren in Costa Rica en Indië. Die
vestigingen moeten iDalko toelaten om de Amerikaanse
en APAC markt nog beter te bedienen.
iDalko werkt voor meer dan 2.000 bedrijven en heeft een
voet tussen de deur bij de grootste bedrijven ter wereld.
Maar liefst 30 procent van de top-50 van de meest
recente Fortune 500 is klant.
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iDalko producten
Tools for Agile Teams
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iDalko producten

De integratietool Exalate zette de
voorbije jaren een turbo op de groei van
iDalko. De software laat bedrijven toe
om cross-company samen te werken
en in real time data te synchroniseren.
Exalate hanteert ultrastrenge veiligheidsprotocollen. De tool kan eenvoudige tot zeer comlexe scenario’s aan,
terwijl bedrijven de volledige controle
en vertrouwelijkheid behouden over
hun eigen data en processen.
Met Exalate biedt iDalko een antwoord op
de complexe uitdagingen waarmee bedrijven vandaag geconfronteerd worden in
een omgeving die steeds volatieler wordt,
steeds sneller verandert en dankzij digitale
technologie steeds sneller innoveert. Bedrijven bundelen steeds vaker de krachten om
oplossingen te vinden voor die uitdagingen.
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Integratietools zijn niet nieuw. Maar Exalate
is de enige software in de wereld die dat
ook cross-company doet, met zo’n hoge
graad van veiligheid en autonomie voor de
gebruikers. De integratiesoftware bouwt
netwerken tussen bedrijven en kan de meest
complexe integraties aan. Tegelijkertijd kunnen andere bedrijven zich snel en eenvoudig
bij die netwerken aansluiten. De integratiesoftware is flexibel en evolueert mee met
nieuwe samenwerkingen, nieuwe processen
en nieuwe manieren van werken.
Exalate is vandaag beschikbaar voor de
grootste en belangrijkste softwareplatformen en workflowsystemen: Zendesk, Jira,
Servicenow, Salesforce, Azure, Github,…
Multinationals wereldwijd en uit alle sectoren – waaronder bekende gamingbedrijven
en automerken – werken vandaag al met
Exalate. Net als de Amerikaanse overheid.
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iDalko producten

Table Grid (for Jira)
De populaire app Jira (ontwikkeld door Atlassian) maakt het
mogelijk om projecten op te volgen en openstaande issues te
tracken. iDalko bouwde de add-on Table Grid om rechtstreeks
vanuit Jira tabellen te bekijken en aan te passen. Zowel in databases die lokaal opgeslagen zijn als via de cloud in externe
databases. Het design is intuïtief en gebruiksvriendelijk.
Table Grid laat toe om eender welke externe databron met
een REST API toe te voegen en te configureren aan de Jira
app. Gebruikers kunnen nieuwe informatie toevoegen aan hun
projecten en taken (milestones, releases,…) en ze kunnen de
projecten snel en gemakkelijk ordenen en doorzoeken.
Bedrijven kunnen hun projectmanagement efficiënter maken
met de Table Grid add-on.
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iDalko services
A Certified Expert
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iDalko services

Atlassian
technology
"Atlassian is to software what Apple is to design"
Forbes -

De technologie van Atlassian (opgericht in
2002) transformeerde de manier waarop
teams samenwerken en ideeën delen. Naast
Jira is ook Confluence, een contentplatform
voor bedrijven, een bijzonder succesvolle
applicatie van Atlassian.
iDalko zag van meet af aan een enorm potentieel in die nieuwe generatie software en
heeft sinds 2011 een ruime ervaring opgebouwd met Atlassian tools. Die expertise
gaat van consultancy, coaching, installatie
en configuratie tot het migreren van het
ene platform naar het andere (SaaS, private
cloud, hybrid cloud, on premise,…) . Door de
jaren heen is iDalko zich ook steeds meer
gaan toeleggen op het zelf ontwikkelen van
add-ons voor bestaande Atlassian tools,
zoals Jira.

•
•
•

De services van iDalko gaan verder dan
alleen maar Atlassian. Ook op andere
domeinen is de scale-up de voorbije jaren
uitgegroeid tot een IT-partner voor grote
bedrijven als KBC, Brussels Airport en
Telenet. iDalko heeft expertise opgebouwd
op vlak van:

Professional services
Managed services
License management
Linux & open source services
Monday.com

Platinum Atlassian Partner voor België
35 Atlassian certificaten
2 producten met de hoogste score op
de Atlassian Marketplace

iDalko Presskit

8

3

Klanten over iDalko

Hung Nguyen,
Business Intelligence
Developer, Dell

Chris Sprucefield,
Corporate IT Manager,
Casumo

Piotr Radtke,
Senior Project Manager,
Netguru

With amazing support and the flexible
capability of Exalate,
we were able to see it
become an important
part of our work flow.

Exalate allows us to
keep full control of our
own access and local
systems, yet share
projects and collaborations with any number of external parties
with ease.

It’s amazing how
Exalate satisfies our
complex synchronization needs. Plus, we’ve
managed to reduce
the monthly costs of
our Service Desk by
around 95%.
Lees hier de case study
van Netguru (Exalate).

Lees hier meer
case studies van
iDalko (Exalate).
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iDalko Milestones
2011
2012

2014

2016

2017

2018

2019
2020

2021
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Francis Martens richt iDalko op en stort zich op de
groeiende markt van Atlassian software en tools.
Tabel Grid for Jira wordt gelanceerd. Het is een
van de eerste commerciële apps in de Atlassian
Marketplace.
iDalko treedt toe tot Start it @KBC, ’s lands grootste
accelerator, om Exalate te ontwikkelen en naar de
markt te brengen.
Van de Boerentoren, de thuishaven van Start it @
KBC, gaat het naar een eigen hoofdkwartier in
Antwerpen. Datzelfde jaar opent iDalko ook een
kantoor in Lviv (Oekraïne).
iDalko haalt seed-funding op voor Exalate en breidt
verder uit, voorbij de omgeving van Atlassian, door
een integratie op te zetten met HP ALM.
De kaap van 30 werknemers wordt gerond. iDalko
verhuist naar een nieuw kantoor in Antwerpen en
opent ook een kantoor in Parijs.
Exalate is beschikbaar voor Jira, Zendesk,
ServiceNow, HPALM, Azure DevOps en Github
iDalko opent een kantoor in Costa Rica. Het wordt de
uitvalsbasis om de Amerikaanse markt nog beter te
bedienen.
iDalko opent een vijfde kantoor in Indië. De scale-up
bestaat tien jaar en groeit naar een team van meer
dan 90 medewerkers.
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iDalko Milestones

Enkele kerncijfers iDalko
Vijf kantoren:
België, Frankrijk, Oekraïne, Costa Rica, Indië
90 medewerkers wereldwijd, 24 talen
Platinum Atlassian partner
+35 Atlassian certificaten
meer dan 2.000 klanten wereldwijd
30 procent van de top-50 van de Fortune
is klant bij iDalko
2 producten met de hoogste score in de
Atlassian Marketplace

iDalko Presskit

11

5

iDalko Team

iDalko heeft naast het hoofdkwartier in België
(Antwerpen) kantoren in Frankrijk (Parijs),
Oekraïne (Lviv), Indië (virtuele hub) en Costa
Rica (San Jose). Het bedrijf werft momenteel
wereldwijd aan. Er staan een 20-tal vacatures
open voor diverse IT- en salesprofielen.
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iDalko Team

Francis Martens
Product Manager/CEO
Francis Martens is een ervaren Software
Development Manager. Hij werkte voor
verschillende start-ups en multinationals
in verschillende rollen, van Development
Manager tot VP of Engineering. Binnen die
bedrijven coachte hij teams van developers.
In 2011 richtte Francis als co-founder mee
iDalko op. Hij bouwde de start-up op tien
jaar tijd uit tot een scale-up met meer dan
90 medewerkers, kantoren in vijf landen en
meer dan 2.000 klanten, waaronder 30 procent van de top-50 van de Fortune 500.
Vandaag neemt Francis binnen iDalko de rol
van CEO op.
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“Integratie-tools bestaan al lang,
maar Exalate is de enige in de wereld die dat ook cross company doet,
met de hoogste graad van veiligheid
en autonomie voor de gebruikers.
We stellen ons een wereld voor van
onderling verbonden bedrijven die
met onze oplossing werken alsof ze
één zijn. Een bedrijf dat nog geen
deel uitmaakt van het netwerk, kan
in een mum van tijd en heel eenvoudig toetreden tot het netwerk.”
Francis Martens,
Product Manager/CEO
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iDalko Team

Hilde Van Brempt
Head of Operations
Na haar studies informatica aan de KU Leuven ging Hilde Van Brempt
achtereenvolgens aan de slag bij Oracle en Microsoft, waar ze verschillende sales en marketingfuncties doorliep. Daarna legde ze zich bij Antwerp
Management School toe op operationele (CRM) en financiële projecten.
In 2011 richtte ze samen met Francis Martens iDalko op. Naast het financiële luik, focust Van Brempt zich als Head of Operations op verschillende
klantenprojecten.
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iDalko Team

Stefaan Quackels

Manuel Pattyn

VP of Marketing

Business Unit Manager

Na zijn marketing studies begon Stefaan
Quackels als eerste werkervaring binnen
global big brand advertising. Daarna
ging Stefaan aan de slag als een marketing en growth consultant voor een
varia aan startups en bedrijven binnen
de bouwsector, retail en uiteindelijk B2B
tech. In 2017 startte hij bij iDalko, en
groeide uit tot VP of Marketing.

Manuel Pattyn is een topexpert in Atlassan Software. Als Business Unit Manager
staat hij in voor het managen van Atlassan
consultancy en licentie-eenheden in alle
landen waarbinnen iDalko actief is.
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Media & contact
website iDalko

website Exalate

iDalko LinkedIn
iDalko podcasts

Exalate LinkedIn
Exalate podcasts
Exalate Youtube
Exalate Twitter

persberichten:
-

Idalko haalt geld op bij het KBC Start it Fund
Techbedrijf iDalko verdrievoudigt omzet
integratiesoftware en opent kantoren in Costa Rica en
India om positie in internationale markten te verstevigen

iDalko ‘We’re hiring!’ video

Perscontact
Saar Dietvorst
mediarelations iDalko
saar@manley.eu
32 468 19 75 07
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