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Samen dragen Getronics en Apple bij tot een betere
gebruikservaring op de werkplek
Getronics, wereldwijd een van de leidende ICT-dienstverleners, sluit een strategisch
partnership af met Apple en maakt het verschil door bedrijfsapplicaties en -gegevens altijd,
overal en vanop elk toestel, op een beveiligde manier, beschikbaar te maken. Hiermee zet het
bedrijf zijn ambitie kracht bij om eindgebruikers in staat te stellen waarde te creëren voor de
organisatie waarvoor ze werken en bij te dragen tot het succes van hun bedrijf.
Brussel, 10 oktober 2016 – De samenwerking tussen Getronics, toonaangevende service integrator
met een aanbod van innovatieve end-to-end oplossingen, en Apple, een van de wereldleiders inzake
mobile devices, gaat onmiddellijk van kracht. Het partnership biedt een antwoord op de uitdagingen
waar heel wat bedrijven vandaag mee geconfronteerd worden: de nieuwe verwachtingen van
eindgebruikers om altijd, overal en op eender welk toestel toegang te hebben tot hun tools en data,
het toenemende mobiliteitsprobleem, het gebruik van eigen toestellen binnen het bedrijfsnetwerk
(BYOD) en de vraag naar een betere gebruikservaring op de werkplek.
De combinatie van de jarenlange expertise die Getronics heeft op het gebied van workspace services,
met de innovatieve toestellen van Apple, geeft Getronics de mogelijkheid om op de uitdagingen te
anticiperen met aangepaste apps, ontwikkeling van integratie van apps, oplossingen en diensten. De
implementatie van de Getronics-oplossingen op de toestellen van Apple, zoals de iPhone, iPad,
MacBook en iMac geeft de eindgebruiker de mogelijkheid om altijd en overal toegang te krijgen tot
zijn tools en data op een beveiligde manier.
“Tegen 2018 wordt verwacht dat de helft van de gebruikers zijn mobiele toestellen zal verkiezen om
online te gaan. Eindgebruikers zullen bijgevolg niet alleen meer op kantoor, maar ook van thuis of op
de trein en vanop hun laptop, smartphone of tablet werken” verduidelijkt Daniel Minschart, CEO bij
Getronics BeLux.
Als erkende “Apple Authorized Systems Integrator”, levert Getronics betrouwbare, veilige, en
gebruiksvriendelijke ICT-oplossingen die eindgebruiker in staat stelt flexibel en efficiënt te werken en
gebruik te maken van hun geïntegreerde en vertrouwde management tools en processen.
”Tijd- en plaats onafhankelijk werken zullen eerder de norm dan de uitzondering zijn. Het is aan de IT
afdelingen om dit te faciliteren. De productiviteit van de gebruikers verhogen en op die manier
bijdragen tot het succes van onze klanten, zonder toegevingen te doen op vlak van veiligheid en privacy,
is de doelstelling van Getronics”, besluit Daniel Minschart.

Over Getronics
Getronics is onderdeel van De Getronics Family, een ICT-dienstengroep die ook het merk Connectis omvat en
toebehoort aan de AURELIUS Group, een holdingmaatschappij met hoofdkantoor in München (Duitsland). De
groep kan bogen op een rijke geschiedenis van ruim 125 jaar in 22 landen in Europa, Azië-Pacific en LatijnsAmerika en heeft een compleet aanbod aan innovatieve end-to-end oplossingen voor de digitale gebruiker.
Het bedrijf maakt het verschil met zijn expertise en vaardigheden op het vlak van Managed Cloud, Workspace
Services en Applicaties. Zo anticipeert het op de voortdurend veranderende werkomstandigheden en voorziet

het een mobiele en flexibele werkomgeving voor eindgebruikers en stelt hen in staat waarde te creëren voor het
bedrijf waarvoor ze werken en bij te dragen tot het succes van hun bedrijf.
Getronics is de drijvende kracht achter de Getronics Workspace Alliance, een uniek model dat klanten wereldwijd
een consistente IT-dienstverlening garandeert, met één enkel contactpunt en één facturatieorganisatie. De
diensten worden in meer dan 90 landen geleverd. Volgens Ovum beheert GWA wereldwijd 9,9 miljoen
workspace-assets voor klanten en staat hiermee in de Top 3 van toonaangevende leveranciers voor
werkplekbeheer.
Voor meer informatie, raadpleeg onze website http://www.getronics.com/
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