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De in Parijs gevestigde Groupe Trigone Informatique treedt toe tot de NRB
Groep
Herstal/Parijs, 12 oktober 2020
Groupe Trigone Informatique, gevestigd in Parijs en gespecialiseerd in het beheer en onderhoud op
afstand van mainframesystemen en gedistribueerde omgevingen, sluit zich aan bij de NRB Groep,
een van de belangrijkste ICT-dienstverleners in België. Dankzij deze overname boekt de NRB Groep
vooruitgang in de realisatie van haar industrieel plan: ze versterkt haar dienstenportfolio en
bundelt haar krachten met een erkende Franse speler om haar aanwezigheid over de grenzen heen
te vergroten.
Trigone, een Frans bedrijf dat opgericht is in 1982, realiseerde in 2019 een omzet van 5 miljoen euro.
Er werken momenteel 70 mensen met specifieke technische vaardigheden in de z-omgeving van IBM
en in gedistribueerde omgevingen. Trigone biedt een breed scala aan IT-diensten, van remote of onsite productiebeheer tot compleet systeembeheer. Hun mainframe-gerelateerde activiteiten zijn
goed voor 60% van hun omzet. Het bedrijf biedt ook consultingdiensten aan en heeft een
aanzienlijke expertise in systeemmigratie. Trigone werkt voor klanten in verschillende sectoren, zoals
France Messagerie (voorheen Presstalis), BNP Paribas, AXA, Manpower, Sopra Steria en Société
Générale.
“Na de recente overnames toont de toetreding van Trigone tot de NRB Groep aan dat NRB haar
vijfjarig industrieel plan (2017-2022) afwerkt”, bevestigt Pascal Laffineur, Chief Executive Officer van
NRB. “Deze overname stelt ons in staat om onze activiteiten verder te laten groeien buiten onze
grenzen, in de mainframe- en gedistribueerde domeinen. Onze respectieve klanten zullen profiteren
van de gezamenlijke knowhow van onze teams en zullen genieten van een volledig
infrastructuuraanbod. Door deze overname garanderen wij de nabijheid van onze dienstverlening
aan onze Franse klanten en kwaliteit en expertise op lange termijn.”
Denis Burtin, oprichter en Chief Executive Officer van Trigone, voegt hieraan toe: “We zijn al enkele
jaren op zoek naar een overnemer met een soortgelijk DNA als het onze, die ons kan versterken en
begeleiden in onze ontwikkeling. In NRB hebben we de ideale partner gevonden. Het
complementaire karakter van de diensten van Trigone en NRB stelt ons in staat om onze
vaardigheden te bundelen en synergiën te genereren. NRB zal haar klanten dus nieuwe diensten
kunnen aanbieden, met name op het gebied van 24/7-dienstverlening. Van onze kant zullen wij onze
klanten een compleet pakket kunnen aanbieden, inclusief hosting, naast onze bestaande (remote)
operationele managementdiensten en onze gespecialiseerde advies-, moderniserings-, migratie- en
ontwikkelingsdiensten. Bovendien kan Trigone nu profiteren van state-of-the-art technologische
ondersteuning om zijn ontwikkeling te ondersteunen.”
NRB wordt de enige aandeelhouder van Trigone. Trigone blijft een aparte juridische entiteit,
waardoor het specifieke karakter van deze organisatie wordt gerespecteerd. Denis Burtin zal zijn
missie als CEO blijven uitvoeren.
***
Noot aan de redactie: foto’s van Denis Burtin, Pascal Laffineur en vestigingen van Trigone en NRB
kan u downloaden via deze link.

Over de NRB Groep:
Met een geconsolideerde omzet van 351 miljoen euro in 2019 en 3.000 medewerkers is de NRB Groep een van
de belangrijkste Belgische spelers in de ICT-sector.
NRB positioneert zich als de ICT-partner die haar klanten ondersteunt bij hun digitale transformatie. Door
gelijke tred te houden met de technologische evolutie en innovatie, kan NRB haar klanten de beste oplossingen
bieden die beschikbaar zijn, aangepast aan hun omgeving.
Binnen die context biedt NRB een compleet pakket van IT-diensten aan, in vier domeinen: consultancy,
software, infrastructuur & hybride clouddiensten, en managed staffing.
NRB richt zich op de belangrijkste sectoren van ons land: de publieke en sociale sector, de energie- en
nutssector, de financiële sector en de industrie. Een gespecialiseerd team is toegewijd aan de Europese en
internationale instellingen en bedrijven.
Alle dochterondernemingen van de NRB Groep bieden sectorspecifieke oplossingen en profiteren tegelijkertijd
van de omvang van de groep, de ICT-infrastructuur en andere ondersteuning.
Meer informatie is beschikbaar op www.nrb.be
Contact:
Daniel Eycken, Directeur Marketing & Externe Communicatie
NRB N.V., Parc Industriel des Hauts Sarts, 2e Avenue 65, B-4040 Herstal
T: +32 4 249 70 45
E: daniel.eycken@nrb.be

Over Groupe Trigone Informatique:
Groupe Trigone Informatique werd opgericht in 1982 en is een servicebedrijf dat zich richt op de ITproductiebusiness. Trigone staat in voor de continuïteit van productieoplossingen met diensten op afstand, het
volledige beheer van systemen en het beheer van IT-productie. Trigone is een bedrijf met een technische
roeping dat georganiseerd is rond een strategie van operational excellence. Deze filosofie komt tot uiting in elk
van haar diensten en begeleidt de investeringen en de interne organisatie van het bedrijf.
Trigone is sinds haar oprichting actief op IBM-mainframes en blijft in deze omgevingen aanwezig door de
actoren van morgen op te leiden in alle beroepen van de IT-productie en door haar klanten te begeleiden in
hun technologische evoluties.
Contact:
Denis Burtin, voorzitter van Groupe Trigone Informatique
Groupe Trigone Informatique, Rue Chanzy 35, 75011 Parijs, Frankrijk
T: +33 6 22 04 86 60
E: burtin@trigone.fr

