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Accenture en Alcatel-Lucent werken samen om klanten te laten
profiteren van de mogelijkheden van ultrabreedband
New York en Parijs, 07 oktober 2014 – Accenture (NYSE: ACN) en Alcatel-Lucent (Euronext
Parijs en NYSE: ALU) vormen een strategische alliantie om Communications Service Providers
(CSP's) en grote bedrijven te helpen bij de implementatie van geïntegreerde
ultrabreedbandoplossingen. Hierdoor kunnen zij de uitdagingen van de stijgende kosten en het
hogere datagebruik, die het gevolg zijn van een exponentieel groeiende vraag naar digitale
toepassingen, het hoofd bieden.
De bedrijven vormen samen de Accenture Alcatel-Lucent Business Group. In eerste instantie
biedt de groep geïntegreerde, schaalbare en voordelige oplossingen (design, build and run)
voor de exploitatie van full-IP netwerken, die de mobiele breedbandtoegang vergroten en de
online klantervaring verbeteren.
Beide bedrijven maken resources vrij om samen oplossingen en diensten aan te bieden voor
mobiele apparatuur op basis van de Motive-productlijn van Alcatel-Lucent. Ook worden nieuwe
small-cells oplossingen onderzocht om mobiele en WiFi-technologieën te integreren voor CSP’s
en grote bedrijven.
De nieuwe groep biedt klanten een unieke toegevoegde waarde door de toonaangevende IPnetworking softwareplatforms en producten van Alcatel-Lucent te combineren met de
expertise van Accenture op het terrein van systeem- en netwerkintegratie en -transformatie.
De samenwerking gaat commerciële en operationele competenties ontwikkelen met een
stevige basis in de technologieën van Alcatel-Lucent. Accenture wordt de preferred supplier
van Alcatel-Lucent voor software services en netwerkintegratie. Andersom wordt AlcatelLucent de preferred supplier van Accenture als het gaat om oplossingen voor mobiele
platformen en small cells.
“Consumenten en zakelijke klanten verwachten dat ieder netwerk de geavanceerde diensten
kan leveren voor de ondersteuning van diverse apparaten, in combinatie met snelle,
betrouwbare toegang,” aldus CEO Michel Combes van Alcatel-Lucent. “De samenwerking met
Accenture is een strategische stap voor onze groei, omdat we ons inzetten om de verwachtingen
van onze klanten waar te maken. Door onze geavanceerde IP-platformen te combineren met
Accenture’s expertise in systeemintegratie, ontwikkeling en procesoptimalisatie, positioneren
wij ons op een unieke manier om de wereldwijde communicatiebeleving aanzienlijk te
verbeteren.”
“Samen met Alcatel-Lucent kunnen wij CSP’s helpen te voldoen aan de toenemende vraag naar
breedbandservices via draadloze netwerken,” aldus Pierre Nanterme, voorzitter en CEO van
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Accenture. “Deze samenwerking past perfect bij onze strategie om hen vanuit de beste
technologische omgeving ter wereld bij te staan in hun digitale transformatie.”
Over Accenture
Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with more than
305,000 people serving clients in more than 120 countries. Combining unparalleled experience, comprehensive
capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful
companies, Accenture collaborates with clients to help them become high-performance businesses and
governments. The company generated net revenues of US$ 30.0 billion for the fiscal year ended Aug. 31, 2014. Its
home page is www.accenture.com.

OVER ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIJS EN NYSE : ALU)
Alcatel-Lucent gaat voorop in communicatietechnologieën en ontwerpt producten en nieuwigheden op het vlak van IPnetwerken, de cloud en vaste en mobiele breedbandtoegang, bedoeld voor dienstverleners, hun klanten, ondernemingen
en instellingen in heel de wereld.
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 AlcatelLucent 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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