
 

  

inetum.com 

 

Inetum Headquarters, 145 boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen – FRANKRIJK 

©Inetum 

Persbericht 

Saint-Ouen, Frankrijk, 11 oktober 2021 

Inetum bouwt zijn ontwikkelingsstrategie verder uit met de 

businessoplossingen van Microsoft en Azure Cloud als 

belangrijke pijlers. 

Dit jaar viert Inetum, Europese leider in digitale diensten en oplossingen, zijn 20-jarige 

partnerschap met Microsoft, leider in productiviteitsplatformen en -diensten. De gedeelde 

expertise en ervaring helpen ons om bedrijven meer gepersonaliseerde en aangepaste 

diensten aan te bieden om het maximum uit hun digitale flow te halen*. Inetum lanceert tal 

van initiatieven om zijn groei voort te zetten en zijn expertise in Microsoft-oplossingen te 

versterken. Op die manier kan het bedrijven steeds meer toegevoegde waarde bieden. 

Een solide partnerschap en toekomstbestendige middelen 

Met een bijna exponentiële groei van diensten op Azure Cloud is Inetum een van Microsofts belangrijkste 

partners geworden in het begeleiden van bedrijven en openbare besturen in hun digitalisering. Als 

wereldwijde partner in de vier hoofdactiviteiten van Microsoft, namelijk app-infrastructuur en -

modernisering, werkomgeving en beveiliging, businessoplossingen, en data en kunstmatige intelligentie, 

wordt Inetum steeds beter in het ondersteunen van bedrijven op deze gebieden. 

Zo ontwikkelde Inetum sectorspecifieke pakketten en acceleratoren rond Microsoft-oplossingen en Azure 

Cloud om de transformatie van bedrijven te versnellen. Zij staan immers voor de uitdaging zichzelf 

opnieuw uit te vinden en te anticiperen op het post-Corona tijdperk. De Inetum-teams hebben een 

grondige kennis van de uitdagingen en de specifieke kenmerken van de sector waarvoor ze werken. Hun 

end-to-end dienstverlening koppelt advies aan technologie. Dit uit zich bijvoorbeeld in de ondersteuning 

van spelers in de overheidssector bij de digitalisering van hun gebruikersrelaties of de modernisering van 

hun werkomgevingen, de verbetering van de kennis en werving van de klant in de financiële sectoren, de 

invoering van het 'flexkantoor', of het gebruik van artificiële intelligentie om in te spelen op de nieuwe 

gezondheids- en milieu-uitdagingen. 

Binnen de Inetum Group zijn meer dan 2.500 medewerkers gespecialiseerd in Microsoft-technologieën. 

Dankzij een omvangrijk programma voor permanente opleiding konden in 2020 honderden medewerkers 

zich certificeren en werden er 7 geavanceerde certificeringen behaald die erkend zijn door onafhankelijke 

firma's die door Microsoft zijn geaccrediteerd. 

In lijn met zijn streven naar permanente opleiding lanceerde Inetum in maart 2021 voor zijn werknemers 

ook het eerste congres dat 100% gewijd was aan Microsoft-technologieën. Dit evenement van ongeziene 

omvang bracht op twee dagen meer dan 1.000 mensen uit de 26 landen van de Group samen, met 40 

conferenties en 35 internationale sprekers, waaronder 6 Microsoft-deskundigen. Dit soort initiatieven 

illustreert Inetums ambitie om uitmuntendheid te blijven nastreven bij de uitvoering van dit partnerschap.  
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"Microsoft is een internationale strategische partner voor Inetum. Daarom nemen we steeds meer 

initiatieven om een stap voor te blijven met ons aanbod en onze klanten een uitstekende service te kunnen 

bieden rond de Microsoft-oplossingen", zegt Gonzalo Gómez Lardies, Group Marketing Director van 

Inetum. "We hebben een ambitieus strategisch plan opgesteld, UPSCALE23, om onze activiteiten met een 

hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen tegen 2023. Ons partnerschap met Microsoft is een 

onmiskenbare troef. Microsoft is dan ook een belangrijke partner bij de internationale uitrol van deze 

strategie." 

Versnelling in de Cloud  

Het technologische partnerschap met Microsoft is dus een belangrijke pijler voor de bedrijfsontwikkeling 

en de groei van Inetum. Een verticaal aanbod ontwikkelen, Microsoft-oplossingen convergeren, teams 

ondersteunen en operationele processen verbeteren, dat zijn de doelstellingen van de aanbieder van 

digitale diensten. Inetum is van plan nog meer te investeren in de belangrijkste gebieden waarin het 

bedrijf zich reeds onderscheidt:  

• Azure Cloud: met een compleet Cloud aanbod om bedrijven te ondersteunen, van het uitstippelen van 

de 'cloudificatie'-strategie tot het beheer van de platforms. 

• Smart Dev & Low Code: om de digitalisering van besturen en bedrijven te versnellen dankzij een 

agile aanpak die toelaat de kosten drastisch te verlagen, de operationele veiligheid te verbeteren en de 

technische schuld van bedrijven te verminderen. 

• Inetum-software: met unieke, zowel sectoroverschrijdende als sectorspecifieke oplossingen, zoals 

Chronotime of BDOC, beschikbaar in PaaS/SaaS-modus. 

• Intelligent Workplace: om bedrijven te ondersteunen op het gebied van devices (zoals Microsoft 

Surface), de fysieke en virtuele werkplek, face-to-face en remote-ervaring met Microsoft 365, 

cyberbeveiliging en zero trust. 

• Business Solutions (CRM/ERP): om bedrijven te ondersteunen met een volledig aangepaste 

sectorspecifieke benadering bij het versnellen van hun implementatieprojecten van Microsoft-

oplossingen en om gebruikers er sneller vertrouwd mee te maken.  

 

"We zijn opgetogen over ons versterkte partnerschap met Inetum. We stellen ons krachtige Azure 

Cloud-platform en onze AI-technologieën graag ten dienste van de digitale transformatie van 

uiteenlopende sectoren, in het bijzonder van spelers uit de overheidssector", aldus Agnès Van de Walle, 

director van Partners en Startups bij Microsoft Frankrijk. Inetum is een belangrijke partner met erkende 

expertise in het combineren van bedrijfsadvies en technologie. De perfecte partner om onze klanten te 

helpen innoveren en hun nieuwe uitdagingen op het gebied van gezondheid en milieu aan te gaan." 

 

Over Inetum, Positive digital flow: 

Inetum is een agile aanbieder van IT-diensten en digitale oplossingen, en een internationale groep die 

bedrijven en instellingen ondersteunt om de digital flow optimaal te benutten. In een context van 

voortdurende verandering, waarin de behoeften en toepassingen onophoudelijk worden geherdefinieerd, 

zet de Inetum Group zich tegenover alle actoren in om te innoveren, zich voortdurend aan te passen en 

steeds een stap voor te blijven. Met zijn multidisciplinaire profiel biedt Inetum zijn klanten een unieke 

combinatie van nabijheid, sectoriële organisatie en kwalitatief hoogwaardige oplossingen. De groep is 
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aanwezig in meer dan 26 landen, stelt bijna 27.000 mensen tewerk en realiseerde in 2020 een omzet van 

1,966 miljard euro. 
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