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Cisco Systems heeft vijf extra personeelsleden voor zijn Luxemburgs kantoor in dienst 
genomen, dat daardoor qua omvang verdubbelt naar een team van tien personen. Het 
bedrijf ziet namelijk interessante groeikansen in de Luxemburgse markt en wil zich nog meer 
toeleggen op een betere dienstverlening aan klanten en partners.  
 
Klanten zijn sterk geïnteresseerd in de meest innovatieve producten van Cisco, zoals de 
telefonie- en communicatiesystemen, netwerken voor opslagsystemen en computer-
beveiliging. Zeker op het vlak van telefonie vervangen vele bedrijven --zoals Cegedel, Fuchs, 
KPMG, Raiffeisen en Université du Luxembourg-- versneld hun klassieke telefooncentrales door 
de IP-telefoniesystemen die Cisco voorstelt. Ze bieden interessante kostenbesparingen en 
een betere integratie van computers en telefoons. 
 
"Sinds we ons kantoor in Luxemburg openden, is onze omzet er verdriedubbeld. Het is 
duidelijk dat klanten het appreciëren als we voor een goede, lokale dienstverlening kunnen 
zorgen," zegt Luk Vanderheyden, verantwoordelijk voor het Luxemburgse filiaal. "Om verder 
door te groeien, nemen we extra mensen in dienst. We denken dat we de komende drie jaar 
onze omzet nogmaals kunnen verdubbelen en aan onze partners lucratieve projecten 
kunnen voorstellen die de competitiviteit van de Luxemburgse bedrijven vooruithelpen." 
 
Met klanten als BCEE, BGL, Cargolux, Clearstream, Dexia BIL, FFE, HVB, KBL, KPMG, Luxair, 
Odyssee en Raiffeisen, en partners als Dimension Data, Getronics, HP, IBM, NextiraOne, Simac 
en Telindus is Cisco Systems ook in Luxemburg algemeen marktleider op het vlak van 
computernetwerken en de beveiliging ervan. Alle marktanalisten geven aan Cisco dezelfde 
leidende positie op wereldwijd vlak. 
 
Een foto van Luk Vanderheyden is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar. 
 
 
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 24,8 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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