Total Specific Solutions breidt uit op de Belgische software markt met de
aankoop van Dynamic Software NV
Nieuwegein, 8 januari 2019. Dynamic Software NV, leverancier van een softwaresuite
voor de Belgische automotive branche, heeft zich aangesloten bij Total Specific Solutions
(“TSS”). Met deze acquisitie zet TSS verdere stappen op de Belgische softwaremarkt en
heeft naast Infoflex in Zweden nu een tweede aanbieder van softwareoplossingen voor
de automotive sector.
Sinds de oprichting in 1983 is het softwarebedrijf Dynamic Software uitgegroeid tot een
van de leidende spelers in haar segment. De totaalsuite FlexiGAR omvat een scala aan
oplossingen om alle werkzaamheden van werkplaats- en verkoopplanning, de
boekhouding tot en met contact met de klanten geïntegreerd te verwerken. Het bedrijf is
officieel erkend door Renault België, Mercedes-Benz België en Ford Europe en werkt
intensief samen met vele andere merken en bedient daarbij circa 450 klanten in België.
Patrice van Geffen, General Manager bij TSS: “Onder leiding van Wilfried de Greef heeft
Dynamic Software zich in 35 jaar uitgebouwd tot een van de leidende
softwareoplossingen in de Belgische automotive sector. Het is een mooi bedrijf dat in de
loop der jaren een zeer onderscheidende propositie heeft ontwikkeld die aansluit bij de
behoefte van de markt. Door het samengaan verkrijgt Dynamic Software de
mogelijkheden om haar klanten in de toekomst nog beter te bedienen.. Ik kijk er naar
uit om samen met Wilfried, die aanblijft als adviseur, en Raf De Meyer, die zijn huidige
functie als managing director onder de vlag van TSS zal blijven vervullen, verdere
stappen op de Belgische markt te zetten.”
Wilfried de Greef, eigenaar van Dynamic Software: “Ik ben er trots op dat ik in 35 jaar
tijd een softwarebedrijf heb neergezet wat nu een van de grootste spelers is binnen de
Belgische automotive sector. TSS met haar ‘Software for Life’ strategy sluit goed aan bij
de volgende fase van Dynamic Software. De overname betekent een continuering van
het bedrijf voor onze klanten en onze medewerkers. Wij krijgen er met TSS en CSI vele
nieuwe collega’s bij met wie wij onze ervaringen kunnen delen en van wie wij weer
kunnen leren, hoe bijvoorbeeld softwarebedrijven in andere branches hun klanten
bedienen. TSS biedt ons de ervaring en best practices om ‘Software for Life’ aan onze
klanten te bieden.”

Dynamic Software
Dynamic Software BV is opgericht in 1983 door Wilfried de Greef en levert software in de
automotive sector in Belgie. Dynamic Software bedient rond de 450 klanten en haar
belangrijkste product FlexiGAR is een complete softwaresuite voor de garagewereld.
Meer informatie op de website: http://www.dynamic.be/

Total Specific Solutions (TSS)
Total Specific Solutions is een Europese toonaangevende onderneming voor business
solutions, bestaande uit zelfstandige business units die elk vanuit hun eigen specialisatie
producten en diensten leveren aan hun marktsegment. Deze marktexpertise stoelt in de
meeste gevallen op decennia aan ervaring. De sectoren waarin TSS met name actief is
zijn de lokale en centrale overheid, de zorg, retail, financiële dienstverlening en
accountancy, juridische dienstverlening, de vastgoedmarkt, automotive en professionele
verenigingen, en de educatieve sector. TSS is onderdeel van het Canadese Constellation
Software Inc. Meer informatie op de website:www.totalspecificsolutions.com.
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