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SYSTEMAT HAALT HET APS II-SERVERCONTRACT
EUROPESE INSTELLINGEN BINNEN

VAN

DE

De Europese Commissie heeft de offerte van Systemat Luxemburg PSF SA in
samenwerking

met

de

fabrikant

HP en

de

ICT-dienstverlener Getronics

aanvaard.

LASNE, 09 november 2009 - Systemat heeft vandaag aangekondigd via zijn
Luxemburgse dochtermaatschappij het APS II-servercontract van de Europese
Instellingen te hebben binnengehaald. Dit contract, met een maximale duur van 4
jaar, betreft de verwerving van zo’n 5.000 servers (maximaal) alsmede van
installatie-, onderhouds- en adviesdiensten met betrekking hiertoe.
Met het oog op dit belangrijke contract heeft Systemat voor de gamma’s
BladeSystem en Proliant van de fabrikant HP gekozen en is een samenwerking met de
dienstenpartner Getronics aangegaan.
De offertes in het kader van dit contract bij open aanbesteding dienden aan een groot
aantal criteria tegemoet te komen, zoals het kunnen leveren van een reeks
performante en schaalbare servers, het verstrekken van support op alle vestigingen
en het bieden van een realistische service level agreement waarmee alle technische
en logistieke behoeften werden gedekt. De Europese Commissie oordeelde dat het
Systemat-Getronics-HP-partnership de offerte met de beste prijs-kwaliteitsverhouding
voor deze openbare aanbestedingsprocedure heeft voorgelegd.
Voor Systemat Luxemburg en zijn EIS-team (European Institutions Solutions) in het
bijzonder vormt dit, amper een paar maanden na het MEQ 2009-contract voor
‘mobiele’ apparatuur te hebben binnengesleept, een tweede belangrijk succes.
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Voor Bernard Lescot, Algemeen Directeur van de Systemat-Groep, bevestigt dit dat
Systemat weer een gezond bedrijf is en dat al het werk dat de Luxemburgse
dochtermaatschappij in de Europese Instellingen heeft gestoken, zijn vruchten
afwerpt. “Ik ben er trots op dat zo’n klant van oudsher nog steeds vertrouwen in ons
heeft en ik ben dan ook zeer verheugd dit goede nieuws enkele dagen vóór de 25ste
verjaardag van het bedrijf aan ons personeel en onze aandeelhouders te mogen
aankondigen. Dit nieuwe contract toont aan dat Systemat perfect beantwoordt aan de
verwachtingen van deze strategisch belangrijke klant.”

Naast

de

Europese

Commissie

zijn

ook

31

andere

Europese

instellingen,

agentschappen en organen in dit contract opgenomen. De geografische spreiding van
dit contract betreft de 27 lidstaten van de Europese Unie en andere landen in de
wereld waar het DG RELEX (Buitenlandse Betrekkingen) Delegaties heeft.
De toegekende marktwaarde (maximale waarde van het contract) voor de Commissie
en alle deelnemende Europese instellingen, agentschappen en organen bedraagt
31.792.890,22 EUR, hetgeen hardware, onderhoud en bijbehorende diensten omvat.
Alle apparatuur zal via het Technical Integration Center van Systemat, te Jumet
(Charleroi), passeren waar de servers worden klaargemaakt alvorens op de
verschillende vestigingen van de Europese Instellingen te worden geïnstalleerd. Met
het oog op deze implementatie is Systemat met Getronics, een dienstenpartner met
internationale reikwijdte, in zee gegaan.
“Wij zijn zeer verheugd dat dit contract ons, in samenwerking met Systemat en HP, is
toegewezen. Hierdoor kunnen wij onze lange ervaring met de Europese Commissie,
onze

klantgerichte

aanpak

en

onze

vaardigheden

inzake

beheer

van

IT-

infrastructuren nog beter laten gelden”, aldus Jean-Claude Vandenbosch, Executive
Vice President en General Manager van Getronics Belux.
“De

geavanceerde

technologie

van

HP

in

combinatie

met

onze

vruchtbare

samenwerking met Systemat bieden dit project de beste garantie op kwaliteit.”

HP verheugt zich erop tot zo’n 4.780 servers te mogen leveren aan de Europese
Instellingen.
“Dit contract bevestigt onze positie van erkend leverancier van technologieën aan de
Europese Instellingen”, aldus Francesco Serafini, Senior Vice President en Managing
Director, HP, EMEA. “De HP BladeSystem- en Proliant-servertechnologieën zullen
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leiden tot een intensiever gebruik van hardware, een beter energierendement en een
afname van datacenterkosten.”

De eerste bestellingen en leveringen in het kader van dit contract zijn op 7 oktober
2009 van start gegaan.

Disclaimer: de opvattingen geuit in dit persbericht zijn uitsluitend afkomstig van de Contractant en de
Subcontractanten en geven niet de officiële positie van de Commissie weer.
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Over Systemat
Als IT-dienstverlener en integrator van IT-oplossingen en -infrastructuren ontlast de
Systemat-Groep zijn klanten (grote organisaties en KMO’s) van de taken die de keuze
en het beheer van de uitrusting, software en tools van het informatiesysteem
inhouden. De Systemat-Groep (omzetcijfer 2008: 112 miljoen €) is actief sinds 1984
en stelt 450 personen tewerk in België en het Groothertogdom Luxemburg. Systemat
Luxemburg (75 medewerkers) beschikt over de PSF-erkenning (Professionals in de
Financiële Sector).
Voor meer informatie kan u onze website bezoeken: http://www.systemat.com/.
Over Getronics
Met een wereldwijde omzet van 2,2 miljard euro (2008) en circa 14.000 medewerkers
(FTE) in de eerste jaarhelft van 2009 is Getronics de grootste ICT-dienstverlener in de
grootzakelijke markt van de Benelux en een toonaangevende speler wereldwijd. Als
expert in werkplekdienstverlening, connectiviteit, datacenters en adviesdiensten helpt
Getronics medewerkers en organisaties beter te presteren. Getronics beschikt
hiervoor over een compleet portfolio aan geïntegreerde ICT-diensten voor de
grootzakelijke markt en werkt op basis van zijn unieke Global Service Delivery Model
waardoor klanten over de wereld verzekerd zijn van integrale dienstverlening van een
consistente kwaliteit. Sinds 23 oktober 2007 maakt Getronics deel uit van KPN.
Voor meer informatie, raadpleeg onze website: http://www.getronics.be/.
Over HP
HP, de nummer 1 ter wereld in de ICT-sector, zorgt dat particulieren en bedrijven
eenvoudig gebruik kunnen maken van de technologische mogelijkheden dankzij zijn
uitgebreide productgamma van printers, pc’s, software, IT-diensten en infrastructuren.
Bezoek voor meer informatie over HP (NYSE: HPQ) de website http://www.hp.com/.
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