
Telavox blijft snel uitbreiden en verwerft leverancier van cloudoplossingen 
ALLOcloud in België en Frankrijk 

Het Zweedse UCaaS-bedrijf Telavox zet zijn Europese expansie voort met een tweede overname dit jaar, 
na de overname van het Spaanse Numintec in maart 2021. Het heeft nu ALLOcloud overgenomen, een 
leverancier van geavanceerde cloudcommunicatie- en samenwerkingsoplossingen in België en Frankrijk 
- waarmee de groep nog eens twee nieuwe, snelgroeiende markten toegevoegd.  

 

Waarom Telavox en ALLOcloud? 

De opvallende gelijkenissen en waardevolle aanvullingen maken dat ALLOcloud en de Telavox-familie 
uitstekend bij elkaar passen. Er is een gedeelde missie om bedrijven, serviceproviders en operators een 
UCaaS- en CCaaS-product van topklasse aan te bieden.  

ALLOcloud is een jong, technologische organisatie met een sterk technisch talent, zoals blijkt uit hun 
eigen intern ontwikkeld platform. Hun waarden - eenvoudig, economisch en efficiënt - sluiten perfect 
aan bij de waarden van Telavox: simpel, leuk en relevant. 

  

Wat de CEO's zeggen 

"Het eerste wat opvalt wanneer je de mensen van ALLOcloud ontmoet, is de fantastische 
bedrijfscultuur: open, inclusief en gedreven met een sterke focus op mensen en klanten. Dit heeft 
geleid tot de ontwikkeling van verschillende innovatieve cloud PBX-functies die we alle Telavox-partners 
en -klanten willen aanbieden. ALLOcloud heeft een sterke positie ingenomen op de Belgische markt, 
die we hopen uit te bouwen en te versnellen met de hulp van het Telavox-platform naarmate de markt 
evolueert", zegt Viktor Karlsson, oprichter en CEO van Telavox. 

"De Scandinavische landen zijn een van de meest geavanceerde regio's voor de invoering van Unified 
Communications as a Service (UCaaS) en Telavox is aldaar de onbetwiste leider. ALLOcloud biedt sinds 
2012 met succes cloud-telefonie- en samenwerkingsdiensten aan in België en sinds kort ook in 
Frankrijk, met een sterke technologische focus op software-integratie", zegt Jacques Gripekoven, CEO 
van ALLOcloud. 

 

Jacques Gripekoven vervolgt: 

"De fusie met Telavox is een geweldige kans voor onze partners en hun klanten om hun aanbod uit te 
breiden met een van de meest geavanceerde communicatieplatformen ter wereld. We zijn verheugd 
dat we met deze krachtige alliantie de Europese markt voor UCaaS mede vorm kunnen geven!" 

Q Advisors, een toonaangevende wereldwijde TMT (Technologie, Media en Telecom) investment 
banking boutique, trad op als de exclusieve financiële adviseur van ALLOcloud voor deze transactie. 

 

Twee veelbelovende markten 

België en Frankrijk zijn nog onvolgroeide markten in Europa voor UCaaS-technologieën.  

De Franse markt heeft ook zes keer meer inwoners dan België en zal naar verwachting een vergelijkbaar 
groeipatroon vertonen. Telavox gelooft dan ook dat deze markten een aanzienlijk potentieel hebben 
voor sterke groei. Met de indrukwekkende verwezenlijkingen van ALLOcloud tot op heden, kan de basis 
in België fungeren als een platform waar verdere activiteiten kunnen uit voortvloeien. 



Deze overname biedt ook een aantrekkelijke mogelijkheid om de positie op de Franse markt, die zich 
momenteel in een ontwikkelende fase bevindt, verder te verbeteren. Dit brengt Telavox dus een stap 
dichter bij haar doel om Europese leider te worden. 

 

ALLOcloud in een notendop 

ALLOcloud is een leverancier van geavanceerde Cloud communicatie- en samenwerkingsoplossingen in 
België en Frankrijk. Het hoofdkantoor is gevestigd in de stadsomgeving van Brussel, België, met 
verkoopkantoren in Frankrijk en aanvullende softwareontwikkeling en technische ondersteuning in 
Tunesië. De eigen ontwikkelde cloudtechnologie maakt intuïtieve en functierijke UCaaS- en SIP 
trunking-oplossingen mogelijk. 

De ALLOcloud-software is speciaal ontwikkeld voor Small Office Home Office (SOHO)- en Kleine of 
Middelgrote Onderneming (KMO)-markten - de grootste marktsegmenten in België en Frankrijk - en 
wordt gekenmerkt door eenvoudige configuratie, installatie en ondersteuning. Het bedrijf heeft een 
brede dekking in België en Frankrijk via meer dan 300 actieve regionale partners, waaronder resellers, 
whitelabels en wholesalepartners, met daarnaast nog doelgerichte directe verkoop. 

  

Telavox in een notendop 

Telavox is een Scandinavische UCaaS-leverancier die zich inzet om productieve, aangename 
communicatie en samenwerking op de werkplek mogelijk te maken. Het bedrijf is opgericht in 2003 en 
heeft haar hoofdkantoor in Malmö, Zweden. Momenteel heeft Telavox meer dan 280 werknemers in 
dienst. Het Telavox-platform telt meer dan 229.000 zakelijke gebruikers. 

 


