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Agfa plant een partnership met Atos voor zijn
interne IT-activiteiten
Mortsel, België – 28 oktober 2021 – 7u45 CET
De Agfa-Gevaert Groep kondigt aan dat ze de intentie heeft om een partnership
aan te gaan met Atos, een wereldleider op vlak van digitale transformatie.
Volgens de voorwaarden van deze voorgenomen samenwerking zal een groot
deel van Agfa’s interne Information and Communication Services-activiteiten –
inclusief de betrokken posities en werknemers – aan Atos overgedragen
worden. In nauwe samenwerking met Agfa zal Atos IT-oplossingen van
wereldklasse ontwerpen en implementeren.
Pascal Juéry, CEO van de Agfa-Gevaert Groep, legt uit: “Als onderdeel van ons
lopende transformatieprogramma, streven we naar het uitbouwen van een
eenvoudige, wendbare en toekomstgerichte digitale organisatie. Dankzij deze
samenwerking zullen we ons volledig kunnen concentreren op onze klanten en
op de evolutie van ons portfolio, terwijl we voor onze state-of-the-art IToplossingen en -ontwikkelingen kunnen vertrouwen op een partner. De
kwaliteitsstandaarden en technische vaardigheden van Atos sluiten perfect aan
bij onze behoeftes. Bovendien vinden we in hen een partner waarvan de
bedrijfscultuur uitstekend past bij onze mensen en onze manier van werken.”
Over Agfa
De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van
beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De
Groep bestaat uit vier divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print
& Chemicals en Offset Solutions. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen
analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke
industriële toepassingen en voor de drukindustrie. In 2020 boekte de Groep een
omzet van 1,7 miljard euro.
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