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Belgacom International Carrier Services (BICS), een filiaal van Belgacom, heeft gekozen voor 
de producten van Cisco Systems om optimaal te kunnen inspelen op de behoeften van zijn 
klanten op het vlak van mobiel gegevens- en spraakverkeer.  
 
Door de installatie van Cisco's IP Transfer Point (ITP), een gateway die IP-verkeer in goede 
banen leidt, kunnen mobiele operatoren van over de hele wereld voortaan mobiele 
gegevens- en spraakdiensten leveren aan een groeiend aantal abonnees via het 
internationale netwerk van BICS. 
 
"De meer dan honderd mobiele operatoren die wij verbinden, zijn op zoek naar flexibele en 
robuuste systemen om hun groeiplannen te ondersteunen en tegelijk hun rendabiliteit te 
vrijwaren. De introductie van nieuwe diensten zoals managed roaming en location-based 
services, die geleverd worden op basis van de locatie of het profiel van de gebruiker, legt 
een extra belasting op ons internationale netwerk voor SS7-signalisatie. Dat kreeg eerder al 
een sterke groei in traditionele roaming- en SMS-diensten te verwerken", verklaart Bridget 
Cosgrave, CEO van BICS. "Door te investeren in nieuwe systemen voor transportbeheer, zoals 
Cisco's ITP, willen wij onze leiderspositie als carrier in de wereldwijde markt van mobiele 
operatoren versterken – een markt die overigens snel de kaap van twee miljard abonnees 
aan het naderen is."  
 
"Door te kiezen voor Cisco's IP Transfer Point, kiest BICS niet alleen voor de betrouwbaarheid 
en de voordelige prijs van IP-netwerken, maar legt het ook de basis voor de levering van 
draadloze netwerkdiensten van de volgende generatie, zoals de multimediaberichtendienst 
MMS (multimedia messaging service) en GPRS-roaming", besluit Luc Vanbecelaere, sales 
manager van Cisco Systems.  
 
Belgacom International Carrier Services breidt zijn dienstenaanbod voortdurend uit, met o.a. 
SMS- en MMS-roaming, GPRS-roaming (GRX), transit van videotelefonie en belleridentificatie. 
Meer details over de dienstverlening van BICS vindt u op http://www.belgacom-ics.com 
 
Bijkomende informatie over Cisco's IP Transfer Point is te raadplegen op 
http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/witc/itp/index.shtml 
 
 
Over Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, wereldwijd marktleider in netwerksystemen voor het internet, onderscheidt zich al 20 jaar door zijn 
technologische innovatie, zijn commerciële leiderspositie en zijn sociaal engagement. Individuen, ondernemingen 
en overheden maken gebruik van Cisco's hardware, software en diensten om intelligente netwerken te bouwen op 
basis van het Internet Protocol (IP). Dankzij de netwerktechnologie van Cisco kunnen overheden en ondernemingen 
hun productie- en concurrentiekracht versterken en de tevredenheid van burgers en klanten verhogen.  
Cisco Systems werd opgericht in 1984, heeft wereldwijd meer dan 35.000 werknemers in dienst en sloot het voorbije 
boekjaar af met een totale omzet van 22 miljard dollar. In België en Luxemburg telt Cisco Systems 60 medewerkers. 
Lokale referenties zijn onder meer Accenture, Arinso, Auxifina, AZ Sint-Lucas, BASF, Brico International, Centre 
Hospitalier Psychiatrique de Liège, Delcredere, Eli Lilly, FEDICT, Federale Overheidsdienst Financiën, Federale 
Overheidsdienst Personeel & Organisatie, Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, NAVO, Novo Nordisk, Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, RTBF, SD 
WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, VRT en 
Zenitel. 
Meer info op http://www.cisco.be en http://cisco.com 
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