Solid Ventures
Solid Ventures stapt in software bedrijf Scense
Amsterdam, 15 maart 2006
Solid Ventures heeft samen met het management geïnvesteerd in Scense, leverancier van
Desktop Management software. De investering wordt gebruikt voor verdere
productontwikkeling en internationale expansie.
Scense heeft al een sterke positie opgebouwd in de Overheid- en Zorgsector, alsmede in
de markt voor zakelijke dienstverlening, in Nederland. De software van Scense zorgt al
bij veel middelgrote en grote instellingen voor kostenbesparing en optimaal beheer van
alle werkplekken.
Koen Bouwers, Algemeen Directeur Scense: "We zijn verheugd met de investering van
Solid Ventures. Hiermee kunnen we versneld ons partnerkanaal uitbreiden en nieuwe
functionaliteit toevoegen aan ons product, waaronder diepere ondersteuning van
Microsoft installatie scripting.”
"Scense past uitstekend binnen onze portefeuille” merkt Floris van Alkemade op, Partner
van Solid Ventures. “Het heeft een innovatieve software oplossing ontwikkeld die de
beheerkosten van IT bij hun klanten aanzienlijk verlaagd. Met ons netwerk zullen we
Scense helpen ook internationaal succesvol te worden.”
Scense B.V. is gespecialiseerd in Desktop Management.
Het unieke van de Scense software voor de gebruiker is dat deze onafhankelijk van zijn
werkplek toegang heeft tot zijn applicaties en zijn eigen desktop performance kan
optimaliseren. Het unieke voor de IT afdeling is real-time centraal beheer van alle
werkplekken en applicaties. Scense (www.scense.nl) houdt kantoor in Rotterdam.
Solid Ventures is een venture capital fonds gericht op investeringen in jonge innovatieve
ICT ondernemingen in Nederland. Solid Ventures is één van de partijen die funding heeft
gekregen van het Ministerie van Economische Zaken via de TechnoPartner Seedfaciliteit. De aandeelhouders van Solid Ventures zijn het management bestaande uit
Floris van Alkemade, Herman deLatte en Robert Wilhelm, alsmede een groep van privé
investeerders, allen succesvol ondernemer en/of investeerder in de ICT en Media
sectoren.
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