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De mensen op wie we allemaal
vertrouwen om de wereld draaiende
te houden, vertrouwen op Thales.

“De mensen die de
wereld draaiende houden,
vertrouwen op Thales,
want wij staan onze klanten
bij op elk belangrijk
moment.”

#Kerncijfers

De Groep…
Thales is een wereldwijde organisatie die actief is op alle continenten en vijf grote markten
bedient die van levensbelang zijn voor onze samenlevingen: luchtvaart, vervoer over land,
defensie en veiligheid en digitale beveiliging.
Thales levert een uniek scala aan technologieën en diensten die de wereld van morgen nu al
mogelijk maken, van de bodem van de oceanen tot ver in de ruimte en in cyberspace.

#VoorzitterBoodschap

80. 000+
Werknemers in 68 landen

De digitale revolutie brengt radicale veranderingen
teweeg op de markten waar de Groep actief is.
Tegelijkertijd biedt ze ons fantastische nieuwe
kansen om oplossingen te bedenken en te
ontwikkelen waardoor onze klanten in steeds
complexere situaties op het juiste moment de juiste
beslissingen kunnen nemen.

wereldvermaarde speler in digitale beveiliging die
in meer dan 180 landen bedrijven en regeringen
bedient, was een cruciale mijlpaal op die route.
Met die overname is de digitale tranformatie van
de Groep in een stroomversnelling gekomen en
positioneert Thales zich als wereldleider op het
gebied van digitale beveiliging.

Circa

De wereld heeft de afgelopen 100 jaar
verschillende technologische revoluties
meegemaakt – elektriciteit, elektronica, computers
en nu digitalisering – en Thales is daar altijd bij
betrokken geweest en heeft daar soms zelfs een
voortrekkersrol in gespeeld.

Dankzij deze unieke combinatie van technologisch
leiderschap, creativiteit en werknemerinzet kan Thales
een sleutelrol vervullen in de digitale transformatie
van onze klanten op alle markten die we bedienen.

Met eigen middelen gefinancierd R&D

Thales combineert een technologieportefeuille van
wereldklasse met diepgaande kennis van en inzicht
in zijn markten. Dankzij die unieke positie zijn onze
activiteiten winstgevend en duurzaam en kunnen ze
sneller blijven groeien dan hun respectieve markten.
Om die winstgevende langetermijngroei te
verwezenlijken hebben we een duidelijke routekaart
uitgetekend. We blijven ernaar streven om onze
klantgerichte cultuur uit te bouwen, onze operationele
prestatie-initiatieven op te schalen en onze R&Dinspanningen op te schroeven door zowel in
technologie als in talent te investeren.
Onze recente overname van Gemalto, een

Net als alle grote technologiebedrijven moet Thales
het beste talent aantrekken en vasthouden en ik
geloof dat wij het verschil kunnen maken door de
diversiteit van onze medewerkers en het scala aan
mogelijkheden dat we onze mensen bieden. In de
gemondialiseerde omgeving waarin wij opereren zijn
de vrouwen en mannen van Thales onze grote kracht.
De collectieve intelligentie en creativiteit van onze
80.000 medewerkers in 68 landen zijn onze grootste
troef: ze zijn allemaal geboeid door wat ze doen,
gefascineerd door technologie en gedreven om hun
eigen grenzen te verleggen om het niveau te halen
dat Thales van hen verwacht.
Patrice Caine,
Voorzitter & CEO
Thales

19 mrd*
Omzet

1 mrd+*

(Exclusief extern gefinancierd R&D)

*Op basis van geconsolideerde winst- en verliesrekening van Thales en Gemalto over 2017.

De mensen op wie we allemaal vertrouwen om de wereld draaiende te houden,
Stille verificatie
vertrouwen op Thales
#DigitaleBeveiliging

Een veilige, zekere en
comfortabele toekomst
O

p alle markten die Thales
bedient, voltrekt zich een
digitale revolutie. De Groep
investeert massaal in connectiviteit,
big data, kunstmatige intelligentie
en cybersecurity om onze klanten
te helpen hun efficiëntie, veiligheid,
comfort, beveiliging en economische
prestaties te verbeteren.
Thales werkt nu al aan oplossingen
voor de op gegevens steunende,
Connectiviteit

Big Data

Kunstmatige
intelligentie

Cybersecurity

autonome, immersive wereld van
morgen – van zelfrijdende voertuigen
tot samenwerkende gevechtssystemen,
van connected cockpits tot veilige
clouds en cybersecure communicatie,
van zelflerende radars tot VRoplossingen voor opleidingen en
preventief onderhoud.
Digitale identiteit en beveiliging zijn
cruciaal voor elk aspect van deze
nieuwe wereld. In elke schakel van
de kritieke digitale beslissingsketen

van onze klanten moet de identiteit
en authenticiteit van gebruikers
vrijwel onmiddellijk en met afdoende
zekerheid gecontroleerd worden.
Onze recente overname van Gemalto,
een wereldvermaarde speler in
digitale beveiliging die in meer dan
180 landen bedrijven en regeringen
bedient, positioneert Thales als een
wereldleider op het gebied van digitale
beveiliging.

Vandaag de dag gebruiken we
tweestapsverficatie om onze digitale
identiteiten te controleren, maar Thales
werkt aan een technologie die gebruik
maakt van deep learning, biometriek en
kunstmatige intelligentie om naadloos en
‘stil’ te controleren wie we zijn op basis
van digitale handtekeningen, zoals de
manier waarop we een toetsenbord of een
muis gebruiken. Naar verwachting wordt
deze stille verificatie een beslissende
factor in het opsporen en elimineren van
digitale fraude in de financiële sector.

#MVO
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Big data en
gegevensbeveiliging
Het tijdperk van big data zorgt voor
ongekende hoeveelheden gegevenspunten,
die ons betere inzichten verschaffen
en zo momenteel de drijvende kracht
zijn achter grensverleggend onderzoek
en betere bedrijfsbeslisssingen. Maar
die omvangrijke datasets moeten
beveiligd worden – op een gigantische
schaal. Onze oplossingen voor
gegevensversleuteling en tokenuitgave
worden gebruikt om gegevens te
beveiligen in de meest gebruikte
omgevingen – of het nu gaat om een
Hadoop-infrastructuur of een nietrelationele (NoSQL) database zoals
MongoDB of Couchbase – zonder de
analytische instrumenten te hinderen die
deze datasets zo waardevol maken.

Het digitale luchtruim
van de toekomst
veiligstellen
In de digitale wereld van morgen
zal de luchtverkeersleiding worden
geconfronteerd met een massale toename
van het aantal drones dat rondvliegt
in ons luchtruim. Herkennen dat een
drone betrouwbaar is en daarom in een
specifiek gebied mag vliegen, zal in
zo’n context van cruciaal belang zijn.
Dat soort uitdagingen gaat Thales elke
dag aan, dankzij zijn gecombineerde
expertise in het internet of things, digitale
identiteitsverificatie en radartechnologie.

Diversiteit als bron van
innovatie

T

hales zet zich al meer dan 15 jaar proactief in voor een
groepsbreed beleid voor verantwoord ondernemen en
hecht het allerhoogste belang aan ethisch handelen,
transparantie en de dialoog met klanten en leveranciers, maar
ook met werknemers, aandeelhouders, de financiële markten en
het maatschappelijk middenveld. Het in de hele Groep gevoerde
diversiteits- en inclusiebeleid vloeit voort uit de diepgewortelde
overtuiging dat innovatie en concurrentievermogen worden gevoed
doordat mensen van verschillende disciplines en achtergronden
met elkaar samenwerken. Dit beleid heeft internationaal erkenning
gekregen: zo staat Thales op de eerste plaats in de categorie
Aerospace & Defense van de Dow Jones Sustainability Index,
waarin de prestaties van bedrijven op het gebied van economie,
mens en milieu beoordeeld worden. Thales heeft in 2003 het
Global Compact van de Verenigde Naties ondertekend en
houdt zich aan de 10 beginselen op het gebied van mensen- en
arbeidsrechten. In 2012 heeft de onderneming het hoogste niveau
binnen het Global Compact bereikt.

Doorslaggevende
technologieën
voor doorslaggevende
momenten

Digitale beveiliging
Digitaal vertrouwen bieden
Bedrijven en regeringen vertrouwen op Thales om hun digitale
transformatie veilig te laten verlopen door vertrouwen te scheppen
in hun miljarden digitale interacties met consumenten. Dankzij onze
technologieën voor identiteitsbeheer en gegevensbescherming kunnen
banken geld overmaken, mensen grenzen oversteken en kan energie
slimmer worden en nog veel meer. Meer dan 30.000 organisaties
vertrouwen op oplossingen van Thales om de identiteit van mensen en
dingen te controleren, toegang te verlenen tot digitale dienstverlening,
grote hoeveelheden informatie te analyseren en gegevens te
versleutelen. Nu de wereld steeds meer onderling verbonden raakt,
maakt Thales haar veiliger.

#1

wereldwijd in gegevensbescherming

Ruimtevaart
Een essentieel onderdeel
Regeringen, instellingen en bedrijven vertrouwen op
Thales om satellietsystemen te ontwerpen, te leveren en te
exploiteren waarmee ze iedereen en alles overal kunnen
lokaliseren en verbinden, onze planeet kunnen observeren
en het gebruik van de hulpbronnen van onze planeet – en
ons zonnestelsel – kunnen optimaliseren. Wij denken dat de
ruimte de nieuwe horizon van de mensheid is waardoor we
een beter en duurzamer leven op aarde op kunnen bouwen.

#2

wereldwijd in civiele
satellietsystemen

De mensen op wie we allemaal vertrouwen om de wereld draaiende
te houden, vertrouwen op Thales. Onze klanten komen naar ons
toe met grote ambities: ons leven beter en veiliger maker. Door een
unieke mix van expertise, talenten en culturen ontwerpen en bouwen
onze architecten bijzondere high-tech oplossingen. Oplossingen die
de wereld van morgen nu al mogelijk maken. Van de bodem van de
oceaan tot ver in de ruimte en in cyberspace: wij helpen onze klanten
sneller, betere beslissingen te nemen en ondertussen alle complexe
situaties en beslissende momenten het hoofd te bieden – wat er ook
voor nodig is.

Luchtvaart
Allesomvattende expertise
voor de luchtvaartsector
Regeringen, luchthavens, luchtvaarmaatschappijen,
piloten, bemanning en passagiers vertrouwen op Thales
om vluchten veiliger, vlotter en efficiënter te laten verlopen.
Dat doen we door de systemen te ontwerpen, te leveren en
te ondersteunen die ons luchtruim draaiende houden. Van
luchtverkeersleiding, avionicapakketten, opleidings- en
simulatieoplossingen, neus-tot-staartconnectiviteit in het
vliegtuig tot services tijdens de vlucht: wij faciliteren en
verbinden alle delen van het luchtvaartecosysteem in de
lucht, op de grond en daartussen.

#1

wereldwijd in luchtverkeersleiding

#2

wereldwijd in connectiviteit en entertainment tijdens de vlucht

#3

wereldwijd in commerciële avionica

Vervoer over land
Wegbereider van nieuwe
mobiliteitsoplossingen

Defensie en veiligheid
Veiligheid beschermen en
verdedigen op het hoogste
niveau
Strijdkrachten, regeringen en wereldwijde organisaties
vertrouwen op Thales voor hulp in het bereiken en
handhaven van veiligheid, tactisch overwicht en strategische
onafhankelijkheid bij elke soort dreiging. In een steeds
onvoorspelbaardere wereld vertrouwen regeringen op onze
expertise om hun burgers te beschermen en de wereld veiliger
te maken. Of het nu gaat om radarsystemen, geavanceerde
multistatische sonars voor onderzeeërs of transmissienetwerken
met cyberbescherming voor veiligere luchtruimen: Thales
biedt oplossingen die landen, steden en kritieke infrastructuur
beschermen.

#1

Europese leverancier van geavanceerde sensoren en missiesystemen

#1

wereldwijd in slimme en veilige
luchthavenoplossingen

Landen, steden en vervoerders vertrouwen op Thales om zich
aan te passen aan de snelle verstedelijking en in te spelen
op nieuwe mobiliteitsvragen – lokaal, tussen steden en over
nationale grenzen heen. Onze expertise in signalisatie,
communicatie, (e-)ticketing en cybersecurity stelt mensen en
goederen in staat om veilig en efficiënt te reizen.

#2

wereldwijd in spoorsignalisatie
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