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Uitreiking GIS Award 2007 aan KPN tijdens GeoForum
“Realize Your Vision”
Nederland, Hoofddorp, 3 april 2008 – Intergraph Benelux B.V., marktleider van
software en services voor het beheer en visualiseren van complexe informatie, heeft
tijdens het nationale GeoForum 2008, met als titel “Realize Your Vision”, de jaarlijkse
GIS Award 2007 uitgereikt aan KPN.
KPN is volop in ontwikkeling en aan het innoveren op basis van vernieuwende
technologie. Er is een ambitieuze strategie geformuleerd voor de komende jaren, om
zowel binnen als buiten Nederland, een toonaangevende rol te spelen als aanbieder van
nieuwe diensten, waar de GIS technologie van Intergraph aan de basis staat.
Begin 2007 heeft KPN een contract getekend voor levering van software en diensten om
de komende jaren de GeoMedia en G-Technology van Intergraph in te zetten als de
standaard voor alle GIS (Geografische Informatie Systemen) binnen KPN. Om dit proces
van modernisering van werkprocessen en de ontwikkeling van haar nieuwe diensten
mogelijk te maken zal Intergraph nauw samenwerken met KPN.

Foto, vlnr.: Ali Can Yurdakul (KPN) en Pieter Jongert (Intergraph)

De Award werd tijdens het GeoForum uitgereikt door Pieter Jongert, Manager Intergraph
Security, Government & Infrastructure Nederland aan Ali Can Yurdakul, Business
Director van KPN.
###
Over KPN
KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland en
biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. Voor zakelijke klanten
verzorgt KPN tevens volledig beheerde telecommunicatie- en ICT-oplossingen. KPN-dochter
Getronics biedt wereldwijd ICT-diensten aan en is marktleider in de Benelux op het gebied van
werkplekbeheer. In Duitsland en België volgt KPN een meermerkenstrategie in de mobiele markt
en neemt daar met E-Plus en BASE een derde positie in. KPN beheert met iBasis een efficiënte,
op IP gebaseerde infrastructuur waarop wereldwijd wholesale-netwerkdiensten worden
aangeboden aan andere operators.
Per 31 december 2007 bediende KPN meer dan 35 miljoen klanten, waarvan 27 miljoen mobiele
klanten, 5,4 miljoen met een vaste telefoonaansluiting, 2,4 miljoen met een internetaansluiting en
0,5 miljoen televisieklanten. Met 25.500 FTE’s (inclusief Getronics 43.531 FTE’s) behaalde KPN
een omzet van EUR 12,6 miljard en een EBITDA van EUR 4,9 miljard. KPN is in 1989

verzelfstandigd en is genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt.
Kijk voor meer informatie over KPN op kpn.com.
Over Intergraph
Intergraph is een wereldwijd toonaangevende leverancier van Spatial Information Management
(SIM) software. Organisaties op het gebied van Public Safety en Security, Industrie en Overheid
in meer dan 60 landen vertrouwen op Intergraph’s Spatial technologie en services om beter en
sneller operationele beslissingen te kunnen nemen. Intergraph’s opdrachtgevers verwerken grote
hoeveelheden complexe data die in begrijpelijke visuele representaties worden omgezet, zoals
intelligente kaarten, systemen om netwerken te beheren, of schepen en productie bedrijven te
bouwen en te beheren. Hierdoor wordt de kritische infrastructuur beheerd ter beveiliging van
miljoenen mensen wereldwijd. Meer informatie over Intergraph kunt u terugvinden op
www.intergraph.com of www.intergraph.nl.
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