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IMAP DB&S adviseert Magenta MMT bij de verkoop aan Total Specific Solutions B.V.  
 
Total Specific Solutions (“TSS”) neemt softwareleverancier Magenta MMT B.V.  (Magenta) en 
haar dochtermaatschappij Niveo per 1 december  over . TSS is onderdeel van het in Canada 
(TSE:CSU )genoteerde Constellation Software Inc. 
 
Magenta is leverancier van toonaangevende software voor vakbekwaamheids- management, e-
learning en cursusadministratie en ondersteunt veiligheidsregio’s en hulpverleningszone’s in 
Nederland en België. Niveo (Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie & 
Ontwikkeling) richt zich op het bevorderen en borgen van de individuele vakbekwaamheid in de 
gezondheidszorg. Beide bedrijven zullen vanuit Enschede hun eigen klanten blijven bedienen.  
Door deze overname  kan TSS een aanvullende  propositie aan haar klanten bieden.  
 
Magenta MMT en Niveo  
Magenta MMT is opgericht in april 1995 en ontwikkelt hoogwaardige systemen voor de algehele 
organisatie rondom het beheren en verbeteren van de (vak)bekwaamheid van individuele 
medewerkers en de organisatie als geheel.  Niveo administreert, verbetert en controleert de 
vakbekwaamheid van personeel in Nederland. Met Niveo’s hulp kunnen werkgevers in één 
oogopslag zien welke opleidingen, oefeningen, certificaten en competenties werknemers in huis 
hebben. 
 
Total Specific Solutions (TSS)  
Total Specific Solutions is een 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 zorg, de lokale en centrale overheid, 
retail, financiële dienstverlening, juridische dienstverlening en de vastgoedmarkt. TSS is 
onderdeel van het Canadese Constellation Software Inc. 
 
IMAP DB&S Corporate Finance, met kantoren in Amsterdam en Rotterdam, heeft Magenta MMT 
begeleid bij de transactie. De M&A adviseurs van het bureau bieden opdrachtgevers financieel en 
strategisch corporate finance advies.  
Het dealteam wat Magenta adviseerde bestond uit; Balthazar den Breems en Zeir Cirić 
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