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SYSTEMAT LUXEMBURG HAALT HET ‘MOBILITEIT’-CONTRACT 
VAN DE EUROPESE COMMISSIE BINNEN 

 

Lasne, 27 mei – Systemat, Integrator van IT-oplossingen en IT-dienstverlener, heeft het 

‘Mobiliteit’-contract van de Europese Commissie net binnengehaald. 

Dit contract heeft betrekking op de verkoop, de configuratie, de ontplooiing en de 

installatie van mobiele apparatuur (laptops, PDA’s en andere toebehoren) die de 

ambtenaren vlotte toegang tot informatie geeft. Dit 4-jarig contract betekent een globaal 

budget geschat op 32,5 miljoen euro (BTW-exclusief). 

“Buiten de kwaliteit en de competitiviteit van ons aanbod werd onze logistieke- en 

configuratie-infrastructuur als een pluspunt beschouwd in de uiteindelijke beslissing, en 

is duidelijk doorslaggevend geweest ten opzichte van onze concurrenten”, aldus Bernard 

Lescot, General Manager van Systemat. “Systemat is ook heel waarschijnlijk de enige 

deelnemer die een e-invoicing-oplossing heeft voorgesteld die perfect is afgestemd op de 

programma’s van de Europese Commissie. Dit laat toe het administratieve beheer van 

dit ontwerp te optimaliseren en dus de kost ervan te verminderen.” 

Dit contract toont dat Systemat een onontkoombare hoofdrolspeler is op het gebied van 

openbare aanbestedingen. “De Europese Commissie is al lang klant van Systemat 

Luxemburg en dit nieuwe contract bewijst nogmaals dat Systemat perfect aan de 

verwachtingen van deze strategische klant beantwoord heeft”, besluit Bernard Lescot. 

 

 
 
 
Als IT-dienstverlener en integrator van IT-oplossingen ontlast de Systemat-Groep zijn klanten van de 
taken die de keuze en het beheer van de uitrusting, software en tools van het informatiesysteem 
inhouden. Zijn veelomvattende expertise ligt op het gebied van design van netwerken, implementatie 
van pc’s en servers, integratie van systemen, virtualisatie van systemen en gegevens, gecentraliseerd 
gegevensbeheer en -opslag (primair en secundair), support en onderhoud, helpdesk, beheer op 
afstand, Business Continuity & Disaster Recovery, hosting, webdesign, ERP-oplossingen, 
boekhoudsoftware, e-commerceoplossingen, Storage Area Networking (SAN), financiering, enz. De 
Systemat-Groep (omzetcijfer 2008: EUR 112 miljoen) is actief sinds 1984 en stelt 450 personen 
tewerk in België en het Groothertogdom Luxemburg. 

Voor meer informatie kan u onze website bezoeken: www.systemat.com. 
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