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Brussel, 20 december 2013  

 
 

KBC kiest voor Microsoft Office 365  
om zijn personeel in België  

efficiënter te laten samenwerken 
 

Dankzij cloud based samenwerking staan  
medewerkers nog beter in contact met elkaar 

 
 
Een van de strategische doelstellingen van KBC is het vermogen van de organisatie 
om alert te reageren op opportuniteiten voortdurend te verbeteren door zijn 
medewerkers efficiënter te laten samenwerken. KBC wil zijn medewerkers ook een 
moderne werkplek bieden en hun de kans geven om zowel op kantoor als van 
thuis uit te werken.  

 

Momenteel loopt er bij KBC een project om alle samenwerkingsinstrumenten (‘collaboration tools’) te 
verhuizen naar een publieke cloudomgeving. KBC heeft zorgvuldig diverse oplossingen op de markt 
onderzocht en uiteindelijk gekozen voor Microsoft Office 365, het samenwerkingsplatform van Microsoft. 

 

Het cloudproject van KBC werd zoals het hoort vanuit regulatoir oogpunt gevalideerd door de Nationale 
Bank van België, de toezichthouder voor de financiële sector in België. De laatste jaren hebben heel wat 
bedrijven hun toevlucht genomen tot cloud computing.  

 

"Het gebruiksgemak, het feit dat we kunnen blijven werken met vertrouwde hulpmiddelen en de specifieke 
functionaliteiten voor de bedrijfsmarkt, waren factoren die voor ons de doorslag hebben gegeven," zegt 
Frank Demonie, algemeen directeur en chief technology officer van KBC. “Met één geïntegreerd platform 
kunnen de KBC-medewerkers elkaar vlotter helpen, contact nemen en in virtuele teams samenwerken. Zo 
kunnen we onze cliënten nog sneller en beter helpen." 

 

De eerste stap heeft KBC al gezet met instant messaging en conferentiediensten voor het 
hoofdkantoorpersoneel in België via Microsoft Lync. Momenteel worden er wekelijks zo'n 100 000 
chatsessies en 7 000 onlinevergaderingen gevoerd. De voordelen van online vergaderen zijn duidelijk: het 
bespaart tijd, er zijn minder verplaatsingen en de personeelstevredenheid neemt toe. 

 

 

Gezamenlijk persbericht
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KBC breidt het gebruik van Office 365 nu uit met Exchange Online (e-mail) en andere toepassingen die 
samenwerken op afstand en communitywerking (zoals SharePoint Online) bevorderen.  

 

De overgang zal geleidelijk gebeuren en begint met een proefperiode bij een beperkte groep medewerkers. 
Daarna zullen de toepassingen in de komende maanden stap voor stap worden uitgerold naar alle Belgische 
personeelsleden. Het project wordt uitgevoerd door Microsoft Services in nauwe samenwerking met HP 
Technology Services. 

 

"We zijn heel blij dat KBC heeft beslist ons cloudplatform te gebruiken," zegt Xavier Lamote, Director 
Enterprise and Partner Group bij Microsoft België en Luxemburg. "Dit toont perfect aan dat de behoeften 
van bedrijven, zoals het naleven van veiligheids- en wettelijke voorschriften, goed kunnen samengaan met 
de verwachtingen die gebruikers en consumenten vandaag hebben. Dankzij de open dialoog met KBC 
hebben we een belangrijke mijlpaal gezet in de financiële sector." 
 

 

Noot aan de redactie 

 

Over KBC (www.kbc.com) 
KBC is een bank-verzekeraar die zich concentreert op zijn thuismarkten in België en Centraal- en Oost-
Europa. Het hoofdkantoor van KBC is gevestigd in Brussel (België), het hart van Europa. De groep stelt 
ongeveer 37 000 mensen tewerk en bedient in zijn thuismarkten 9 miljoen cliënten. KBC Groep NV is 
genoteerd aan NYSE Euronext Brussels (tickersymbool ‘KBC’).   

 

Over Microsoft 
Microsoft (Nasdaq 'MSFT') werd opgericht in 1975 en is wereldwijd leider in software, diensten en 
oplossingen die mensen en bedrijven helpen  hun potentieel volledig te benutten. 

 

 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 
KBC: Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep  
Tel +32 2 429 85 45  - E-mail: pressofficekbc@kbc.be 
 
Microsoft: Katleen Dewaele, Public Relations Manager 
Tel.: +32 2 704 30 16 | Mobile: +32 475 78 08 66 | E-mail: katleen.dewaele@microsoft.com   

Quadrant Communications : Pieter Goetgebuer T: +32 9 210 5359 M: +32 497 453 673 
pieter@quadrantcommunications.be 
 

 
 

KBC Group NV 
Havenlaan 2 – 1080 Brussel 
Viviane Huybrecht 
Directeur Corporate 
Communicatie / 
woordvoerster 
Tel. 02 429 85 45 
 

 

 
Persdienst 
Tel. 02 429 65 01 
Tel. 02 429 29 15 
Fax 02 429 81 60 
E-mail: pressofficekbc@kbc.be 

 

 
KBC persberichten zijn beschikbaar op 
www.kbc.com of kunnen verkregen worden door 
een mail te zenden naar pressofficekbc@kbc.be 
 

Volg ons op www.twitter.com/kbc_group 

 


