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Lelystad realiseert ‘Het Nieuwe Werken’ met nieuwe technische
infrastructuur
Ede, 25 januari 2011 – Gemeente Lelystad omarmt ‘Het Nieuwe Werken’. Met een volledig nieuwe
infrastructuur voor ICT en telefonie creëert de gemeente optimale randvoorwaarden voor haar
medewerkers. B+P Communicationsystems uit Ede staat garant voor de levering en de inrichting van
deze structuur op maat. De netwerkspecialist is de komende jaren ook verantwoordelijk voor alle
support en onderhoud.
De gemeente Lelystad krijgt een moderne infrastructuur die „Het Nieuwe Werken‟ mogelijk maakt. Deze
opkomende manier van werken houdt in dat de werknemer kan werken waar en wanneer hij dat wil. Dit
vraagt om virtuele werkplekken met goede beveiliging. Hiervoor heeft B+P Communicationsystems een
passende oplossing in huis. Dankzij Intrusion Prevention en Intrusion Detection is dit systeem zeer veilig.
Robert van Kasteren, directeur van B+P Communicationsystems: “Met de aangeboden oplossing kan de
gemeente aan de slag met „Het Nieuwe Werken‟, zonder zich zorgen te hoeven maken over veiligheid en
betrouwbaarheid.”

Relevante links bij dit
persbericht:
 Informatie over Het Nieuwe
Werken
 Campagnewebsite Het
Nieuwe Werken doe je zelf
 Gemeente Lelystad
 B+P Communicationsystems

Aanbestedingsronde
Na een Europese aanbestedingsronde koos de gemeente Lelystad voor de tweede keer op rij voor een
samenwerking met B+P Communicationsystems. De netwerkspecialist won al eerder een aanbesteding bij de
hoofdstad van Flevoland. Henri van Ulsen, teamleider ICT bij de gemeente Lelystad, motiveert de keuze:
“B+P Communicationsystems deed ons een uitstekende aanbieding. Zij leveren kwalitatief hoogstaande
producten tegen een gunstige prijs.”
Goede samenwerking
De samenwerking tussen de gemeente Lelystad en B+P Communicationsystems is voor de lange termijn.
Robert van Kasteren: “Wij zijn ontzettend blij met deze aanbesteding. Hiermee laten we zien dat we een
betrouwbare partner zijn met innovatieve oplossingen.” Henri van Ulsen ziet de toekomst met veel vertrouwen
tegemoet: “De samenwerking is tot nu toe prima verlopen. B+P Communicationsystems is een betrouwbare
partner die met actief ons meedenkt en een goed product weet neer te zetten.”
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pors|de Ridder PR. U kunt contact opnemen met Mirjam de Jong, PR adviseur via (0318) 438
487 of mirjam@porsderidder.nl. Voor meer informatie over de organisatie kijkt u op www.benpcom.nl.

