Persbericht

Eyepea installeert Open Source VoIP infrastructuur voor de
Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire
Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS)
Saintes, 17 mei 2011 – Eyepea, dat geïntegreerde Voice over IP (VoIP) oplossingen aanbiedt
gebaseerd op Open Source, werd na een openbare aanbesteding aangeduid als leverancier van de
VoIP
infrastructuur
voor
de
Vlaamse
Interuniversitaire
Raad
Universitaire
Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS).
De VLIR-UOS werd in 1998 opgericht en maakt deel uit van de VLIR, het overleg- en
coördinatieplatform van de 6 Vlaamse universiteiten en de verschillende overheden
verantwoordelijk voor hoger onderwijs en onderzoek. De VLIR-UOS is verantwoordelijk voor het
algemene beleid en het beheer van de universitaire ontwikkelingssamenwerking waarbij
verschillende instellingen voor hoger onderwijs betrokken zijn. De organisatie wordt gesubsidieerd
door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.
Eind 2010 besloot de VLIR-UOS om zich uit te rusten met een efficiënt telecommunicatiesysteem dat
voldeed aan de wensen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, lage gebruikskost en flexibiliteit.
Het organiseerde hiervoor een openbare aanbesteding voor de aankoop van een telefooncentrale en
bijhorende SIP telefoons, de installatie van het materiaal, de opleiding van de gebruikers, het
onderhoud en ook advies inzake telecommunicatie met het oog op kostenbesparingen.
VLIR-UOS koos Eyepea voor de technische kennis, de technische eigenschappen en mogelijkheden
van het systeem met Asterisk Open Source software en ook voor de vele referenties die van het
bedrijf een belangrijke speler maken op de markt van de integratie van Open Source VoIP. Eyepea
bood immers een overkoepelend systeem, waarmee ver afgelegen correspondenten actief in
internationale samenwerkingsprojecten, verbonden konden worden met de VoIP infrastructuur in
Brussel. Zo werden de gebruikskosten drastisch verlaagd.
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Over Eyepea
Eyepea biedt geïntegreerde Voice over IP (VoIP) oplossingen, gebaseerd op Open Source structuren
zoals Asterisk, sipX en OpenSIPS. Het bedrijf werd in 2005 opgestart door een groep managers met
een uitgebreide ervaring in de telecommunicatiesector (Motorola, Fore Systems, UB Networks,
Xylan, Alcatel, Nortel, enz.) die een frisse wind wilden laten waaien door en meer openheid wilden
creëren in een eerder conservatieve omgeving. De hoofdzetel van Eyepea ligt in Saintes (WaalsBrabant – België) en het bedrijf beschikt over vestigingen in Rijsel en Parijs. Eyepea, dat bestaat uit
een team van gespecialiseerde consultants (telecommunicatie ingenieurs, Linux specialisten,
softwareontwikkelaars en projectbeheerders), is één van de Europese leiders inzake de integratie
van Open Source VoIP oplossingen. Voor extra informatie: www.eyepea.eu.

