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STANDARD LIFE BESTEEDT NETWERKDIENSTEN UIT AAN BT 

Vijfjarige overeenkomst ter waarde van 30 miljoen GBP voor outsourced netwerk- en telefonie-

infrastructuur via BT Connect 

 

BT heeft een vijfjarig contract afgesloten met Standard Life, een toonaangevende leverancier van 

lange termijn spaar- en beleggingsdiensten. Onder dit contract, ter waarde van 30 miljoen GBP, zal 

BT de communicatie-infrastructuur van het bedrijf verzorgen. Dit geeft Standard Life toegang tot een 

breed scala aan professionele diensten, waarmee het bedrijf de eigen dienstverlening kan verbeteren.  

     De overeenkomst omvat de levering en het beheer van een BT Connect Local Area Network 

(LAN) en Wide Area Network (WAN). Verder heeft de overeenkomst betrekking op IP-telefonie, 

contactcenters, contractbeheer, servicemanagement en de overgang van de infrastructuur naar het IP 

Connect-netwerk van BT.  

     Deze overeenkomst ondersteunt ook de behoefte van Standard Life aan één gestandaardiseerd en 

geïntegreerd spraak- en dataplatform voor al zijn internationale activiteiten; BT zal zowel lokaleals 

internationale netwerkdiensten leveren aan de 16 kantoren in het Verenigd Koninkrijk, aan de 

kantoren in Boston, Montreal, Dublin, Frankfurt, Hong Kong, Parijs en Sydney, en aan de Indiase 

kantoren in Chennai, Hyderabad Aida en Pune (Poona). 

     Paul Chong, Group IT en Commercial Director van Standard Life, zei: “BT begrijpt onze 

infrastructuur en heeft ruime ervaring in het leveren van complexe nationale en internationale 

netwerk- en outsourcingdiensten. Deze netwerktransformatie zal ons in staat stellen om onze klanten 

de hoogste standaardenvan dienstverlening aan te kunnen bieden, waarmee wij aan onze belofte om 

hen een naadloze, wereldwijde service te bieden kunnen voldoen.  

     Tom Regent, president BT banking & finance en sales & marketing worldwide zei: “Standard Life 

had een outsourcingpartner nodig met ervaring in het bieden van lokale en internationale 

netwerkdiensten met een uitgebreid wereldwijd bereik. BT Global Services beschikt hierover en we 

zien dus uit naar een langdurige, strategische relatie met Standard Life, waarbij we mogelijkheden 

ontwikkelen voor zowel hun Britse als internationale kantoren.”  

     BT heeft 30 jaar ervaring in de financiële sector en kan via zijn de IP-Connect VPN-service 

diensten leveren in 197 landen/gebieden. BT richt zich op de communicatie-eisen van de financiële 

sector in zowel de breedte als de diepte, variërend van geldautomaten in de retailbranche tot 

beveiligde messaging-diensten die het mogelijk maken om transacties ter waarde van miljarden 

dollars per dag af te wikkelen.  
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Over Standard Life 

Standard Life, opgericht in 1825, is een toonaangevende leverancier van lange termijn spaar- en 

beleggingsdiensten voor ongeveer 6 miljoen klanten wereldwijd. Het hoofdkantoor van Standard Life 

is gevestigd in Edinburgh en wereldwijd heeft het bedrijf ongeveer 9.000 medewerkers.  

 

De Standard Life Group omvat spaar- en beleggingsbedrijven, actief in de Britse, Canadese en 

Europese markten; bedrijfspensioenen en uitkeringen in het Verenigd Koninkrijk en Canada; Standard 

life Investments, een wereldwijde vermogensbeheerder, die de activa van meer dan 150 miljard GBP 

wereldwijd beheert; en de Chinese en Indiase Joint Venture-bedrijven. Aan het einde van september 

2011 had de Group totale activa van meer dan 191 miljard GBP in beheer.  

 

Standard Life plc is genoteerd aan de London Stock Exchange en heeft ongeveer 1,5 miljoen 

individuele aandeelhouders in meer dan 50 landen ter wereld. De onderneming is ook opgenomen in 

de Dow Jones Sustainability World Index waarmee Standard Life tot de top 10 procent van duurzame 

bedrijven ter wereld behoort.  

 

Over BT 

BT is een van 's werelds grootste leveranciers van communicatiediensten en -oplossingen en is actief 

in meer dan 170 landen. De kernactiviteiten van BT omvatten de wereldwijde levering van 

netwerkgebaseerde IT-diensten; lokale, nationale en internationale telecommunicatiediensten aan 

onze klanten voor thuisgebruik, op kantoor en onderweg; producten en diensten op het gebied van 

breedband en internet, alsook convergente vast/mobiele producten en diensten. BT is actief met vier 

divisies: BT Global Services, BT Retail, BT Wholesale en Openreach.  

 

In het boekjaar 2010-'11, dat eindigde op 31 maart 2011, behaalde BT Group een omzet van 20.076 

miljoen Britse pond met een winst voor belasting van 1.717 miljoen Britse pond. British 

Telecommunications plc (BT) is een volledige dochteronderneming van BT Group plc waarin vrijwel 

alle bedrijfsonderdelen en activa van BT Group zijn verzameld. BT Group plc is genoteerd aan de 

effectenbeurzen van Londen en New York. 

 

Bezoek voor meer informatie over BT: http://www.btplc.com. Kijk voor recente persberichten en 

beeldmateriaal van BT op: http://bt-benelux.pressdoc.com.  
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