Persbericht
Deloitte Consulting en Cegeka gaan samen SAP-diensten aanbieden in België

De twee organisaties gaan nauw samenwerken om hun klanten te ondersteunen met een
uitgebreid aanbod aan diensten op het gebied van SAP-implementatie, applicatiebeheer en
ICT-infrastructuur.
25 maart 2014
Vanaf vandaag bieden Deloitte Consulting en Cegeka samen een volledige waaier aan diensten aan om
hun SAP-klanten in België te ondersteunen. De bundeling van de SAP-expertise die Deloitte heeft
opgebouwd bij de transformatie van bedrijven en bij services voor applicatiebeheer en de ICTinfrastructuurservices van Cegeka resulteert in een geïntegreerd serviceaanbod voor SAP-klanten in
België.
Geïntegreerd aanbod van SAP-services
Dankzij het geïntegreerde serviceaanbod dat Deloitte en Cegeka samen op de markt brengen, kunnen
klanten vertrouwen op een sterke partner voor hun SAP-implementaties en onderhoud van hun
bestaande SAP-systeem.
De dienstverlening van Cegeka vult het aanbod van Deloitte perfect aan en past binnen de strategie van
het bedrijf. Hun klanten kunnen beschikken over de volledige waaier aan SAP-diensten die Deloitte
aanbiedt als Value Added Reseller (VAR) voor SAP: van SAP-licenties en de implementatie van SAPoplossingen tot ondersteuning na de uitrol. Dit alles wordt ondersteund door het brede maar
gespecialiseerde aanbod van ICT-infrastructuurservices van Cegeka.
Koen Vandaele, Managing Partner bij Deloitte Consulting, stelt het als volgt: “Deze samenwerking is
een belangrijk sluitstuk voor onze SAP-diensten, en komt onze vele klanten echt ten goede. Ze versterkt
de solide marktpositie van Deloitte die gebaseerd is op expertise van sectorspecifieke processen en het
correct functioneel en technisch opleveren van projecten.”
Cegeka is een belangrijke aanbieder van ICT-infrastructuur in de Benelux. Het bedrijf baat eigen TierIII datacenters uit in Hasselt en Leuven en biedt als toonaangevende integrator van cloudservices
hostingoplossingen voor kritische applicaties, waaronder SAP-hosting, high availability en
oplossingen voor disaster recovery. De combinatie van deze expertise met de SAP-ervaring van
Deloitte is een belangrijke meerwaarde voor de klanten.
Christoph Neut, Managing Director bij Cegeka België, zegt het als volgt: “Door samen te werken,
kunnen we onze klanten het beste bieden uit de functionele en de infrastructuurwereld van SAP. Het is
een belangrijke stap die het leven van onze klanten eenvoudiger zal maken.”
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Over Deloitte
Deloitte is met meer dan 2.800 medewerkers en 11 kantoren leider in België op het gebied van
professionele dienstverlening in consultancy, audit, accounting, fiscaal en financieel advies. Het
bedrijf levert diensten aan nationale en internationale ondernemingen, van KMO's tot grote bedrijven,
alsook aan de openbare sector en organisaties in de non-profit sector. Voor het boekjaar 2013 werd
een omzet gerealiseerd van 359 miljoen euro.
Deloitte België maakt deel uit van de internationale groep Deloitte Touche Tohmatsu Limited, een
organisatie van onafhankelijke bedrijven die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van
professionele dienstverlening en advies. We focussen op dienstverlening aan onze klanten via een
wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. De bedrijven in ons netwerk (en hun
dochterondernemingen) hebben toegang tot de expertise van meer dan 200.000 professionals
wereldwijd en bieden professionele diensten aan in verschillende domeinen, waaronder audit,
belastingen, consultancy en financieel advies. De bedrijven in ons netwerk hebben meer dan de helft
van de grootste bedrijven in de wereld als klant, alsook grote nationale ondernemingen, openbare
instellingen en succesvolle, snel groeiende wereldwijde ondernemingen. In 2013 bedroeg de omzet
van DTTL 32,40 miljard USD.
Bezoek http://www.deloitte.com voor meer informatie.

Over Cegeka
Cegeka is een succesvolle onafhankelijke ICT–dienstverlener in de Benelux. Het bedrijf helpt zijn
klanten met diensten voor detachering, de implementatie en integratie van ICT-infrastructuur, de
ontwikkeling en implementatie van toepassingen en outsourcing. Het van origine Belgische ICT-bedrijf
huisvest ICT van zijn klanten in de eigen datacenters in Hasselt, Leuven, Veenendaal (NL) en Polen.
Cegeka biedt voor ruim 2100 mensen werk.
In 2013 realiseerde Cegeka een omzet van 240 miljoen euro, een groei van 12% t.o.v. 2012. Cegeka
heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Polen en Roemenië en levert
diensten aan klanten in heel Europa.
Bezoek www.cegeka.com voor meer informatie.
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