Persbericht

Etisalat kiest Alcatel-Lucent voor de expansie van het eerste
LTE-netwerk in de Verenigde Arabische Emiraten
Met de LTE-oplossing van Alcatel-Lucent zal Etisalat VAE (telecomoperator in de Verenigde Arabische
Emiraten) al in 2014 geavanceerde cloudservices aanbieden en een grote stap zetten op weg naar zijn
doelstelling om tot de wereldwijde top vijf van snelste ultra-breedbandnetwerken te behoren.
Abu Dhabi en Parijs – 4 maart 2014 – Alcatel-Lucent (Euronext Paris en NYSE: ALU) en Etisalat maken
hun akkoord bekend over de uitbreiding van de LTE-dekking van Etisalat in de Verenigde Arabische
Emiraten, een van de grootste en snelst groeiende markten ter wereld voor mobiele-datadiensten.
Etisalat doet een beroep op de LTE-oplossing van Alcatel-Lucent en gunt zijn gebruikers in de VAE dus
de efficiëntste en duurzaamste technologie voor een netwerk op LTE-FDD-basis (long-term evolution
frequency-division duplexing) in combinatie met mobiele hogesnelheidsbreedband. Het nieuwe
netwerk is klaar voor de uitdaging van de toenemende vraag naar mobiele hogesnelheidsdiensten op
maat van video, gaming en andere applicaties die hoge bandbreedte eisen.
Het "expanded" netwerk effent de weg voor de lancering van geavanceerde cloudservices en eMBMS
(evolved Multimedia Broadcast Multicast Service) in 2014. Het ondersteunt bovendien initiatieven van
Etisalat zoals Smart City en EXPO2020.
Markante feiten:


Etisalat ontplooit de LTE-oplossing van Alcatel-Lucent om zijn LTE-service in de VAE aanzienlijk
te verruimen en tegelijk de bestaande 3G-2G-infrastructuur te upgraden voor LTE-services van
morgen



Het akkoord met Alcatel-Lucent geeft Etisalat de gelegenheid om al in 2014 geavanceerde
cloudservices en eMBMS (evolved Multimedia Broadcast Service) aan te bieden



Deze aankondiging bouwt voort op een eerder akkoord (december 2011) tussen Etisalat en
Alcatel-Lucent over de ontwikkeling van de meest performante en duurzame technologieën
om gebruikers mobiele hogesnelheidsdiensten te leveren via de lightRadio™-productreeks



Het uitgebreide netwerk zal niet alleen hogere snelheid, capaciteit en kwaliteit leveren: voor
Etisalat is dit ook een opportuniteit om met een lager energieverbruik en nog efficiënter zijn
diensten aan te bieden in zones met beperkte dekking



De technologie van Alcatel-Lucent ondersteunt de doelstelling van Etisalat om tegen 2015 LTEdiensten te leveren in 99% van de bevolkte gebieden in de VAE, waaronder ook gebouwen,
shoppingcentra, stadions, luchthavens en andere zones met hoge bevolkingsdensiteit



Etisalat is een van de grootste telecommunicatiebedrijven in het Midden-Oosten. Het is actief
in 18 landen en telt meer dan 100 miljoen abonnees



Dit akkoord met Etisalat onderstreept de vooruitgang in het Shift Plan, de industriële strategie
van Alcatel-Lucent om zich te herprofileren als gespecialiseerde leverancier van IP-netwerken
en Ultra-Broadband Access.

Quotes:
Haitham Abdulrazzak, CTO van Etisalat VAE: "Dankzij deze nieuwe samenwerking met Alcatel-Lucent
kunnen onze klanten in de VAE blijven genieten van baanbrekende breedbandconnectiviteit op
domeinen als mobiele internettoegang met hoge snelheid, mobiele tv-applicaties, videostreaming en
videoconferencing. Dit verruimde partnerschap met Alcatel-Lucent ondersteunt onze ambitie om
Etisalat uit te bouwen tot de wereldwijde top vijf in ultra-highspeed op breedband.”
Luis Martinez Amago, President EMEA Alcatel-Lucent: “Het feit dat Etisalat kiest voor de LTEoplossing van Alcatel-Lucent bewijst hun vertrouwen in ons vermogen om het bereik van hun netwerk
snel te verruimen en te anticiperen op de razendsnel toenemende vraag naar ultra-breedband bij
gebruikers in de hele VAE.”

OVER ETISALAT
Etisalat is de toonaangevende telecommunicatieoperator in het Midden-Oosten, met een marktwaarde van
ongeveer Dh81 miljard (22 miljard US-dollar) en een jaarlijkse omzet van ruim Dh32.9 miljard (9 miljard USdollar). Etisalat is actief in 15 landen in het Midden-Oosten, Afrika en Azië, en heeft bijna 42.000 mensen aan het
werk in direct dienstverband.
Het internationale acquisitieprogramma van Etisalat kwam op kruissnelheid in 2004 toen Etisalat de tweede
mobiele licentie in de wacht sleepte, de eerste 3G mobiele licentie in Saoedi-Arabië. Het bedrijf kende sindsdien
een snelle expansie en behoort tot 's werelds snelst groeiende operators: van 4 miljoen abonnees in 2004 naar
141 miljoen in 2013.
Etisalat is dankzij een uitgesproken engagement voor uitmuntendheid en innovatie uitgegroeid tot een van de
snelst groeiende telecomgroepen ter wereld. Het bedrijf kent een snelle expansie in Azië en Afrika. Mede dankzij
zijn activiteiten in de VAE – strategisch gelegen in het overgangsgebied tussen Oost en West – vormt Etisalat de
draaischijf bij uitstek in het Midden-Oosten voor internet-, spraak-, broadcast-, roaming- en
bedrijfsdatadiensten. Etisalat werd sinds 2006 al 10 keer gelauwerd als “Best Operator” en in de voorbije drie
jaar al 4 keer als “Best Wholesale Provider”. Het bedrijf blijft zijn expansie in de richting van nieuwe klanten en
markten voortzetten.
Etisalat telt meer dan 6,3 miljoen mobiele abonnees in de Verenigde Arabische Emiraten, en vertegenwoordigt
zo een marktpenetratie van meer dan 140%. De VAE behoort daarmee tot de belangrijkste markten ter wereld.
Dit succes kan worden toegeschreven aan de kwaliteit en de dekking van het extensieve Etisalat-netwerk. De
VAE ontpopte zich zo tot een van de meest geavanceerde landen ter wereld wat betreft naadloze en
hoogkwalitatieve connectiviteit. Voor meer informatie kunt u ook surfen naar http://www.etisalat.ae.
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OVER ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIJS EN NYSE : ALU)
Alcatel-Lucent gaat voorop in communicatietechnologieën en ontwerpt producten en nieuwigheden op het vlak
van IP-netwerken, de cloud en vaste en mobiele breedbandtoegang, bedoeld voor dienstverleners, hun klanten,
ondernemingen en instellingen in heel de wereld.

De Bell Labs, één van de meest gereputeerde onderzoekscentra ter wereld en aan de oorsprong van
ontdekkingen die de netwerk- en communicatiesector hebben vormgegeven, vormen de stoottroepen van
Alcatel-Lucent voor activiteiten, gaande van de transformatie van vocale telefonie tot de voorziening van data,
video en digitale informatie via breedband. Dankzij al die innovaties heeft Alcatel-Lucent een plaatsje
bemachtigd op de lijst van de 100 meest vernieuwende ondernemingen ter wereld, gepubliceerd door Thomson
Reuters, en de 50 meest vernieuwende ondernemingen ter wereld, gepubliceerd door de MIT Technology
Review. De activiteiten van Alcatel-Lucent op het vlak van duurzame ontwikkeling worden eveneens erkend; de
onderneming kreeg in 2013 met name de titel van Industry Group Leader voor de sector Technology Hardware &
Equipment in de Dow Jones-index voor duurzame ontwikkeling. Met zijn innovaties maakt Alcatel-Lucent
communicatie duurzamer, betaalbaarder en toegankelijker. De onderneming streeft één opdracht na: het
volledige potentieel van een online wereld aan het licht brengen.
Alcatel-Lucent, dat in 2013 een omzet van 14,4 miljard euro realiseerde, is genoteerd op de beurzen van Parijs
en New York (Euronext en NYSE : ALU). De Groep vormt een vennootschap naar Frans recht met hoofdzetel in
Parijs.
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van Alcatel-Lucent op dit adres: http://www.alcatel-lucent.be.
Ontdek ook het laatste nieuws op de blog http://www.alcatel-lucent.com/blog en volg ons op Twitter
http://twitter.com/Alcatel_Lucent.
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