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Sizing Servers, de Howest-onderzoeksgroep op gebied van servers en 
IT-technologie, gaat een samenwerking aan met het Vlaamse bedrijf 
Skyscrapers, dat expert is in public cloud computing.  Een unieke co-creatie van 
kennis tussen het onafhankelijke  onderzoekslab van Howest (de Hogeschool 
West-Vlaanderen) en het bedrijfsleven. 
 
Co-create van kennis 
Skyscrapers maakt gebruik van de stress testing expertise van het lab en Sizing 
Servers  diept zo haar kennis uit over de public cloud. 

 
“In ons lab testen we heel wat configuraties en instellingen uit op o.a. Amazon AWS. 
Doel is de Vlaamse bedrijven onafhankelijke advies te verschaffen om de responstijd 
van hun applicaties gevoelig te verlagen en kosten te besparen. Door deze 
samenwerking kunnen we nu onze kennis omtrent de optimalisatie van Infrastructure 
as a Service (IaaS) toetsen met echte cases van Skyscrapers.” aldus Johan De Gelas, 
project manager van Sizing Servers.  
 
Op haar beurt acht ook Skyscrapers het partnership waardevol: “Wij zijn enorm blij 
met de samenwerking”, vertelt Frederik Denkens van Skyscrapers. “Door de expertise 
en diensten van Sizing Servers te integreren in ons aanbod kunnen we onze klanten 
nog beter laten genieten van de voordelen van de public cloud.  Bovendien bevestigt 
het onze positie als cloud-expert op vlak van webapplicaties.”  
 
De samenwerking gebeurt in het kader van een IWT VIS-traject (Vlaamse Innovatie 
Samenwerkingsverbanden). 
 
Sizing Servers Research Lab en Skyscrapers 
Sizing Servers is een onafhankelijke onderzoeksgroep die behoort tot de 
bacheloropleiding New Media and Communication Technology (NMCT) van Howest 
(de Hogeschool West-Vlaanderen).  Het lab zit samen met Feweb, de federatie van 
web bedrijven, in een VIS-traject over het optimaliseren van webapplicaties.  Daarvoor 
ging het onderzoekslab op zoek naar een kennispartner in het bedrijfsleven: 
Skyscrapers.  Het bedrijf Skyscrapers heeft een uitgebreide kennis opgebouwd rond 
Amazon Web Services en het bouwen van cloud  
native applicaties. 
 
Meer info: 

● Frederik Denkens, Founder - frederik@skyscrapers.eu - 0475 96 04 93 - 
http://skyscrapers.eu 

http://skyscrapers.eu/


● Johan De Gelas, Project Manager Sizing Servers – 0497 54 32 85 – 
johan@sizingservers.be - http://www.sizingservers.be 

 
 
Over Skyscrapers 
 
Met meer dan 15 jaar ervaring is Skyscrapers de expert op het vlak van Public Cloud 
voor (web) applicaties. Skyscrapers is gespecialiseerd in het bouwen van en 24/7 
beheer van schaalbare, hoog beschikbare en innovatieve hosting platforms op 
providers zoals Amazon Web Services. Skyscrapers werkt voor verschillende high 
profile startups, softwarebouwers/ ISV’s, agencies en e-commerce bedrijven binnen 
heel Europa en daarbuiten. 
 
Logo en foto’s: http://paste.skyscrape.rs/Pers_assets.zip 
 
Over Sizing Servers 
 
HOWEST (de hogeschool West-Vlaanderen) bekleedt met 24 bachelors en niet minder 
dan 14 unieke opleidingen en trajecten een uitzonderlijke plaats in het 
onderwijslandschap. 
Op gebied van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening heeft Howest een 
stevige reputatie opgebouwd in toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek en 
permanente vorming, steeds met een focus op KMO’s (volgens de Europese definitie). 
Dat vertaalt zich in Vlaamse, Federale en Europese projecten in toegepast onderzoek 
op vraag van en voor bedrijven. 
Het Sizing Servers lab is een van de onderzoeksgroepen, die vooral expertise heeft 
opgebouwd in het optimaliseren van Enterprise IT (servers, server software en 
virtualisatie) 
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