Inetum-Realdolmen
Over ons

Aangenaam kennismaken!

Inetum-Realdolmen, onderdeel van de internationale Inetum Group, begeleidt met ongeveer 1.950
gespecialiseerde professionals in België, en 27.000 collega's wereldwijd, meer dan 800 klanten door
dit post-digitale transformatie tijdperk. Onze ambitie is om de vertrouwde technologie-expert en
voorkeursbusinesspartner bij uitstek te zijn die organisaties helpt om het beste te halen uit hun Positive
Digital Flow. Wij begeleiden onze klanten wereldwijd en lokaal, met digitale technologie en innovatie als
kern van onze toegevoegde waarde.

Wij zijn ÉÉN GLOKALE organisatie
en combineren het beste van twee
werelden.

Inetum-Realdolmen heeft een sterke en brede lokale
verankering in heel België, met kantoren in Huizingen,
Kontich, Gent, Leuven, Lummen en Bergen. De Inetum
Groep heeft zijn hoofdzetel in Parijs en is vooral actief
in Frankrijk, Spanje, Portugal en 23 andere landen
binnen en buiten Europa. Daarnaast zijn er ook nog 21
internationale service centers. Op die manier volgen
en begeleiden we internationaal georiënteerde klanten
ook naar andere delen van de wereld. We dragen lokaal
en globaal dezelfde waarden hoog in het vaandel. We
gaan samen voor solidariteit, ambitie, uitmuntendheid,
engagement en innovatie.
Omdat elke klant uniek is en andere noden heeft, werken
we ook samen met een breed scala aan vooraanstaande
technologische partners, maar we ontwikkelen
uiteraard ook eigen IP, die we onder andere via gerichte
partnerkanalen ook internationaal distribueren.

Wij geloven dat de magie plaatsvindt
als we grenzen overschrijden.

Ons doel is om een nieuwe wereld vorm te geven waarin
technologie mensen en organisaties ondersteunt om
samen tot een Positieve Digital Flow te komen, met oog op

een betere samenwerking. We trachten dit te bekomen
door de raakvlakken en synergiën op te zoeken tussen
customer centricity, employee centricity en technology
centricity, op een pragmatische, constructieve en
proactieve manier. Samen met onze (business) partners
zorgen we ervoor dat technologie ook een positieve
bijdrage levert aan de maatschappij als geheel.
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Wij bezorgen onze klanten de beste totaalervaring en
kiezen daarbij voor drie strategische pijlers.
Nabijheid

Vertrouwelijkheid gaat over nabijheid bij onze klanten,
wat voor ons van het allergrootste belang is, ook al maken
we deel uit van de internationale Inetum Groep. Lokaal
ownership is de sleutel. Think global, act local. Think local,
act global.
Industrialisatie

Veel van onze klanten willen worden ontzorgd. De total
cost of ownership is een belangrijk beslissingscriterium
bij de keuze van de juiste partner daarvoor. Tegelijkertijd
willen ze echter ook veel lokale flexibiliteit behouden. Dat
ligt allemaal perfect in de lijn van onze mogelijkheden.
We kunnen on-site, nearshore en zelfs offshore
industrialisatie- en automatisatiediensten aanbieden die
volledig kunnen worden aangepast aan de economische
en menselijke uitdagingen waarmee onze klanten
vandaag worden geconfronteerd. Het resultaat? Een
hogere productiviteit, een snellere time-to-market en
geoptimaliseerde kosten.
Innovatie

We bieden onze klanten innovatieve en duurzame
oplossingen om van hun informatiesystemen een
echte prestatiehefboom te maken. Om dat te bereiken,
hebben we verschillende innovatielaboratoria die
met elkaar samenwerken, waaronder een in Gent. Die
kennisuitwisseling opent nieuwe perspectieven, zowel
voor onze klanten als voor onszelf.

dat deze digitale flow ten dienste moet staan van de
prestaties van bedrijven, organisaties en instellingen
en hun positieve invloed op vrouwen, mannen en de
samenleving in haar geheel.
We helpen onze klanten en medewerkers om het beste
uit deze Digitale Flow te halen. Door zowel te ontzorgen
als te innoveren op technologisch niveau en zo duurzame
groei te realiseren. Hiervoor is digitaal leiderschap nodig.
We helpen dit te realiseren op drie niveaus: een digitale
attitude, een en-en reflex en een oneindig perspectief.
Ontdek alles over een Positive Digital Flow.

Wat mag u van ons verwachten?

Het product- en dienstenaanbod van Inetum-Realdolmen
helpt om bedrijven te begeleiden bij de veranderingen en
uitdagingen van de huidige digitale wereld.
De focus ligt op het ondersteunen van klanten in volgende
domeinen: alle aspecten van Digital en Digitale Strategie,
Digital Customer Experience, Digital Workplace, Finance
& Operation Performance, Information Management,
Smart Data, Application Management & Modernization,
Multicloud, Networking & Security en Outsourcing.
Inetum-Realdolmen is actief in het volledige spectrum
van sectoren, met een specifieke focus op sectorale
uitdagingen & digitale antwoorden in:
• Overheid & Gezondheidszorg
• Vervoer, Reizen & Diensten

• Energie, Nutsbedrijven, Chemie & Life Science
• Industrieën

• Kleinhandel & consumptiegoederen

Let’s go for a Positive Digital Flow

We zijn het post-digitale transformatie tijdperk
binnengetreden.
Een
tijdperk
waarin
behoeften
voortdurend opnieuw worden uitgevonden, en waarvan
de oplossingen nog niet bestaan.

In deze voortdurend veranderende wereld is de uitdaging
van bedrijven en organisaties om zich aan te passen aan
de permanente digitale flow die nieuwe economische,
bestuurlijke en sociale kansen genereert. Wij geloven

Meer weten?
Over Inetum-Realdolmen:
www.realdolmen.com

info@realdolmen.com
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55
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#RPROUD op onze rol als
vertrouwde technologie-expert en
voorkeursbusinesspartner

