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Deloitte Consulting Belgium ondertekent lokale Value-Added Reseller overeenkomst
Brussel, 24 juni 2014 – Deloitte Consulting Belgium en SAP hebben een lokale VAR-overeenkomst (ValueAdded Reseller) voor België ondertekend. Deloitte is al een wereldwijde VAR en wordt nu ook een gold
channel partner in het SAP PartnerEdge™ programma in België.

Geïntegreerd dienstenaanbod SAP
Voor Deloitte is de samenwerking met SAP een belangrijke stap in de versterking van zijn positie in de Belgische
markt als toonaangevende aanbieder van SAP-diensten voor grote en middelgrote ondernemingen.
Als VAR zal Deloitte naast het bestaande volledige gamma SAP-implementatie en applicatiebeheersdiensten
voortaan ook SAP-licenties aanbieden aan de klanten.
Deze VAR-overeenkomst zal Deloitte in staat stellen om in te spelen op de specifieke behoeften van de lokale
klanten.
Marc Jordens, SAP Practice Leader Deloitte Consulting Belgium, verklaart: “Na onze recent aangekondigde
samenwerking met Cegeka vervolledigt deze VAR-overeenkomst ons lokale SAP-dienstenaanbod tot voordeel van
onze vele klanten. Het versterkt de belangrijke marktpositie van Deloitte voor het aanbieden van sectorspecifieke
procesexpertise en diepgaande functionele en technische vaardigheden.”

Historische SAP-partner
Deloitte is in de loop der jaren uitgegroeid tot een strategische partner voor SAP in België. In 2013 werd Deloitte
opnieuw bekroond met de award System Integrator of the Year, een erkenning voor haar capaciteit om met succes
complexe SAP-implementatie- en bedrijfstransformatieprojecten te realiseren.
Met deze VAR-overeenkomst erkent SAP dat Deloitte in staat is om diensten met toegevoegde waarde te verlenen
aan haar huidige klanten en prospecten. Guy Van Wilder, Sales Director General Business, SAP Belgium &
Luxembourg, zegt: “We zijn erg blij met deze overeenkomst met Deloitte Consulting. Deze VAR-overeenkomst
stelt ons in staat om het indirecte kanaal uit te breiden, in alle marktsegmenten.”
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###

Over Deloitte
Deloitte is met meer dan 2.800 medewerkers en 11 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied van
audit, accounting, belastingadvies, consulting en financial advisory services. Onze dienstverlening richt zich
zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar kmo’s, de publieke sector en nonprofit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige organisatie en een member firm van
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2013 werd een omzet gerealiseerd van 359 miljoen euro.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste
kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een
wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van meer dan 200.000
professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2013 bedroeg de omzet meer dan 32.4 miljard US dollar.
Deloitte verwijst naar een of meerdere member firms binnen DTT Limited, dat een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid is in de UK, en het netwerk van haar member firms, die elk een juridisch aparte en
zelfstandige eenheid zijn. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een meer gedetailleerde beschrijving van
de wettelijke structuur van Deloitte Touche Tohmatsu Limited en haar member firms.

