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Toelichting TCS op
berichtgeving
Noordhollands Dagblad
dd 17 juli 2020 inzake
Tata Steel ICT
Het Noordhollands Dagblad was op 17 juli 2020 de journalistieke bron van
berichten in de media over Tata Steel. De berichtgeving, die is gebaseerd op
anonieme verklaringen van ‘klokkenluiders’, geeft een onjuist beeld.

TCS is sinds 2007, naast enkele andere ICT-bedrijven bedrijven, partner van
Tata Steel. Daarom verwijzen we naar de verklaring van Tata Steel (d.d. 20
juli 2020). Daarin staat onder andere dat hogere kosten het gevolg zijn van
uitgestelde investeringen, maar dat structurele ICT kosten met 20% zijn
gedaald en de komende jaren met nog eens 30% zullen dalen.
TCS is een van de grootste IT-dienstverleners ter wereld met bijna 3000
medewerkers in Nederland. TCS werkt al decennia lang samen met veel van
de grootste Nederlandse bedrijven en stelt hen in staat wereldwijd te
concurreren met behulp van digitale technologie. TCS behaalde
een nummer 1-positie in onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek van
Whitelane Research in 2020 en was een top 3-speler in de afgelopen 5 jaar.
Ook is TCS de afgelopen zeven jaar beoordeeld als Top Employer in de ICTsector. Als titelsponsor van de TCS Amsterdam Marathon heeft TCS circa 1,5
miljoen euro opgehaald voor UMC Cancer Center Amsterdam voor
onderzoek naar kanker.

Tata Consultancy Services is an IT services, consulting and business
solutions organization that has been partnering with many of the world’s
largest businesses in their transformation journeys for the last fifty years.
TCS offers a consulting-led, cognitive powered, integrated portfolio of
business, technology and engineering services and solutions. This is
delivered through its unique Location Independent Agile delivery model,
recognized as a benchmark of excellence in software development.
A part of the Tata group, India's largest multinational business group, TCS
has over 450,000 of the world’s best-trained consultants in 46 countries.
The company generated consolidated revenues of US $20.9 billion in the
fiscal year ended March 31, 2019, and is listed on the BSE (formerly Bombay
Stock Exchange) and the NSE (National Stock Exchange) in India. TCS'
proactive stance on climate change and award winning work with
communities across the world have earned it a place in leading
sustainability indices such as the Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
MSCI Global Sustainability Index and the FTSE4Good Emerging Index. For
more information, visit us at www.tcs.com.

