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Trading Update Q3 
voor de periode van negen maanden  

van 1 april 2010 tot en met 31 december 2010 
 
RealDolmen realiseerde een kwartaalgroei van 3,7% voor diensten en 9,3% voor 
producten – een bevestiging dat vorig kwartaal een voorzichtige groei heeft ingezet. 

 
Bruno Segers, Chief Executive Officer van RealDolmen, gaf het volgende commentaar: 
 
“Ik ben blij dat RealDolmen weer op het goede spoor zit. We denken het boekjaar met een lichte groei te 
kunnen afsluiten, zowel wat de diensten als de producten betreft. De markt begint weer aan te trekken en 
RealDolmen heeft het juiste aanbod om op deze hernieuwde vraag in te spelen. Het werven van IT-
professionals blijft onze grootste uitdaging voor de komende maanden en het jaar erna. We zijn verheugd met 
de benoeming van onze nieuwe Chief People Officer, Sabine Fannes. Volgens ons is zij de aangewezen 
persoon om een hoogwaardig personeels- en talentenmanagement op te zetten terwijl de onderneming volop 
profiteert van de marktontwikkeling.” 

Omzet  
 

Omzet per segment  
in m€ 

Q3  
2010/2011 

Q3  
2009/2010 

% 
Variantie 

YTD Q3 
2010/2011 

YTD Q3 
2009/2010 

% 
Variantie 

Infrastructure Products 20.106 18.390 9,3% 54.155 49.301 9,8% 

Services & Solutions 42.833 41.291 3,7% 121.587 121.361 0,2% 

   Professional Services 34.451 32.396 6,3% 96.279 93.517 3,0% 

   Business Solutions 8.382 8.895 -5,8% 25.308 27.844 -9,1% 

Totaal Groep 62.939 59.681 5,5% 175.742 170.662 3,0% 
 
 
 Infrastructure Products: De omzet van Infrastructure Products is in het 3e kwartaal met 9,3% gestegen – 

een voortzetting van de gezonde groei die in de eerste helft van het jaar in zowel België als Luxemburg 
werd gerealiseerd. De onderneming behoudt in BeLux haar positie als marktleider met haar aanbod van 
virtualisatie en datacenter. Dit resulteert in een groei van 9,8% ten opzichte van vorig jaar. 

 
 Professional Services: Vanaf het begin van het boekjaar is Professional Services met 3% gegroeid. Na 

een trage start in de eerste helft van het jaar vertoont het segment een gezonde groei van 6,3% in het 3e 
kwartaal. Deze groei is het resultaat van de krachtige omzetontwikkeling van onze Franse activiteiten en 
verbeterde dagprijzen in de hele business. Deze verbetering is gerealiseerd ondanks een inkrimping van 
het personeelsbestand van onze Belgische activiteiten ten opzichte van vorig jaar. 
 

 Business Solutions: De omzetdaling bij Business Solutions van het eerste halfjaar werd in het 3de 
kwartaal bestendigd met een afname van 5,8%. Over het jaar is dit segment met 9,1% gekrompen. De 
terugval is vrijwel geheel te wijten aan een scherpe daling van een aantal van onze bedrijfsapplicaties 
gedurende deze periode, in vergelijking met vorig jaar. Ook in België nemen klanten nog steeds lang de 
tijd om een beslissing te nemen over grotere projecten op het gebied van resourceplanning voor 
ondernemingen en over reorganisatie van interne informatiesystemen. De factureerbaarheid blijft onder 
druk van een relatief grote hoeveelheid kleinere projecten. Ook is er nog steeds sprake van een kleine 
onderbezetting. 
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Vooruitzichten voor de 2e helft van 2010/2011 
We handhaven onze verwachting van beperkte omzetgroei en verbeterde winstgevendheid voor het gehele 
jaar. We verwachten dat de omzet van diensten en producten over het hele jaar iets hoger zal zijn, omdat de 
aanwerving van personeel in België de personeelsinkrimping van vorig jaar niet compenseert. Het 
nettoresultaat zou moeten blijven verbeteren, omdat de uitzonderlijke kosten in verband met synergie en 
verbeteringsplannen achter ons liggen.  
 
We blijven vol vertrouwen dat onze sterke marktpositie, onze goede spreiding van klanten over een aantal 
sectoren, ons versterkt aanbod en de voordelen van strategische projecten waarin we zijn blijven investeren 
ons in staat stellen om nog meer marktaandeel te winnen, vooral wanneer de economie zich herstelt.  

Gedurende de periode werden de volgende contracten en 
klanten binnengehaald, in allerlei sectoren:  
 
RealDolmen wist een managed services-contract van de Europese Raad in de wacht te slepen voor de vijf 
Gemeenschappelijke Ondernemingen: ARTEMIS, CLEAN SKY, ENIAC, FCH en IMI. Dit project bestaat uit de 
levering van alle benodigde hardware, software en netwerkonderdelen en het verzorgen van continu beheer 
en bewaking van de geleverde infrastructuur met bijbehorende ondersteuningsdiensten. 
 
Het Sint-Rembert Torhout ziekenhuis implementeert een nieuwe CT-scanner. Ter ondersteuning van deze 
voor het ziekenhuis belangrijke gebeurtenis, werd aan RealDolmen het contract gegund voor de volledige 
vernieuwing van de datacenter-infrastructuur en het opzetten van een disaster recovery site. Als enige HP 
Converged Infrastructure-partner in België, gaat RealDolmen de nieuwe netwerk-backbone, virtual server en 
opslaginfrastructuur leveren, gebruik makend van HP-technologie.  
 
Sanoma Magazines heeft met RealDolmen een 3-jarig contract afgesloten voor het uitvoeren van 
infrastructuursupport. RealDolmen heeft een Resource Manager benoemd die, binnen de grenzen van het 
contract, de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening zal garanderen. 
 
In het kader van haar wereldwijde beleid op het gebied van platformoptimalisatie heeft SMAPTB, een Franse 
verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in vastgoed, de Franse RealDolmen-dochter Airial Conseil onder 
de arm genomen voor het uitvoeren van een totale conversie-, migratie- en implementatieproject, Lisa 
genaamd. De lancering hiervan vindt plaats in juni 2011. 
 
 
 
Voor meer informatie: 
bezoek onze website WWW.REALDOLMEN.COM 
 
of contacteer 
Bruno Segers, CEO RealDolmen 
Tel  +32 2 801 43 13 
bruno.segers@realdolmen.com  
 
 
Over RealDolmen 
 
RealDolmen is een onafhankelijke singlesourceleverancier van ICT oplossingen en een kennisbedrijf met bijna 
1.600 hooggeschoolden dat meer dan 1.000 klanten bedient in de Benelux en Frankrijk. RealDolmen levert 
innovatieve, doeltreffende en betrouwbare ICT oplossingen en diensten die zijn klanten helpen met het 
bereiken van hun objectieven door het optimaliseren van hun bedrijfsprocessen. 
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