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GETRONICS EN SYSTEMAT SPELEN HOOFDROL IN BELANGRIJK
CONTRACT MANAGED PRINT SERVICES VAN EC
Onder de naam GETSYS Luxembourg nemen Getronics en Systemat strategie
en diensten van belangrijk contract voor hun rekening

GETSYS Luxembourg, de tijdelijke verbintenis tussen Getronics en Systemat, heeft een
nieuw en belangrijk contract gewonnen van Managed Print Services bij de Europese
Commissie. Het project, bekend als „PrinCeSSe“, heeft te maken met het afdrukken
(Print), dupliceren (Copy) en digitaliseren van (Scan) en de dienstverlening (S) rond
het documentmanagement binnen de Europese Commissie. Het gaat om een
belangrijk contract, over een periode van zes jaar, met een totale waarde van 94
miljoen EUR. Systemat en Getronics nemen de volledige strategie en dienstverlening
voor hun rekening zowel wat betreft aankoop als leverering, installatie en onderhoud
van het materieel.
De Europese Commissie beheert een indrukwekkend aantal documenten in 27 landen
en in diverse instellingen en afdelingen die zo’n 60.000 gebruikers tewerkstellen. De
nieuwe ICT-partner die daarvan de komende zes jaar het beheer zal waarnemen dient
niet alleen kwalitatief hoogstaand materieel te bieden maar ook een concrete
toegevoegde waarde met een uitmuntende dienstverlening en know-how, bij voorkeur
vanuit een positie als ervaren integrator. Dat is meteen de positionering van GETSYS,
dat zijn kennis en know-how van integrator zal ter beschikking stellen van de Europese
functionarissen en bij de integratie van de verschillende merken (Xerox, Lexmark en
Samsung). Vanuit de tijdelijke vereniging GETSYS zal Getronics met zijn partner
Systemat het technische luik van het project op zich nemen en daarbij de processen
en de eisen van de Europese Commissie op elkaar afstemmen en in de diverse
lidstaten het materieel aanleveren, installeren en onderhouden.
« Wij verheugen ons en zijn trots op onze rol in het beheer van dit project », aldus
Jean-Claude Vandenbosch, Executive Vice-President & General Manager Getronics
BeLux. « We zijn reeds leverancier van de Europese Commissie en kennen de
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organisatie vanuit onze rol in andere projecten. Onze expertise heeft niet alleen onze
klant overtuigd maar ook de leveranciers van het materieel zodat wij als winnaar uit
de bus gekomen zijn. Bovendien hebben we, specifiek voor dit project, een nieuwe
dienst ontwikkeld voor de markt van de Europese instellingen: de pro-actieve ‘payper-click’. Daarmee betaalt de klant, naargelang het aantal gedrukte pagina’s, een ‘all
in’-eenheidsprijs. Analisten zoals Gartner beschouwen dit concept als één van de
geïntegreerde ‘Managed Print Services’-oplossingen van de toekomst. Voor GETSYS en
de Europese Commissie is ze nu al realiteit. »
Ook Systemat, dat met zijn Luxemburgse vestiging reeds enkele belangrijke
contracten voor Europese instellingen beheert, verheugt zich over dit nieuwe teken
van vertrouwen dat gegeven wordt door een klant van strategisch belang.
«Het allerbelangrijkste is voor ons dat we het best mogelijke evenwicht vinden tussen
ons dienstenaanbod en de toegevoegde waarde waar de klant naar op zoek is. Soms
doen we daartoe beroep op een partner, zoals vandaag met Getronics, in het kader
van GETSYS”, verklaart Pierre Focant, CEO van Systemat. « Systemat zal zich
specifiek toeleggen op het logistieke luik van dit belangrijke contract met ondermeer
het beheer van de bestellingen, de opslag, de inventaris, de leveringen enzomeer,
vanuit onze vestiging in Jumet. Naast de printers gaan we bovendien ook de
consumables leveren, negen jaar lang”, vervolledigt de topman van Systemat.

Over Systemat

Als IT-dienstverlener en integrator van IT-oplossingen behaalt de Systemat-groep een jaarlijkse omzet van
110 miljoen euro (2010) in de BeLux. Zijn klantenkring bestaat uit grote privébedrijven, overheidsinstellingen
en kmo's. Systemat neemt zijn klanten taken uit handen die gepaard gaan met de keuze en het beheer van
de uitrusting, software en tools waaruit het informatiesysteem bestaat. Zijn dienstenaanbod heeft met name
betrekking op onderhoud van systemen, informatiebeheer en beveiligde hosting van de IT-infrastructuur van
zijn klanten.
Systemat beschikt in Jumet (Charleroi) over een geavanceerde technische en logistieke infrastructuur aan de
hand waarvan het bedrijf

grootschalige leveringscontracten kan aangaan. Systemat heeft vestigingen in

Brussel, Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik en Luxemburg, en heeft 350 medewerkers in dienst.

Voor meer informatie kunt u de website www.systemat.com bezoeken of contact opnemen met
Frédérique Jacobs.
M: + 32 479 42 96 36
E: frederique.jacobs@systemat.com
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