Solução Capgemini
ADMNext
Eﬁciência aumentada na prestação de Serviços de TI e
ampla redução de custos
A Plataforma ADMNext da Capgemini permite que os clientes se beneficiem simultaneamente do
valor comercial da industrialização e da transformação da próxima geração. Ela é implementada
de acordo com o modelo Collaborative Business Experience da Capgemini, que produz
resultados melhores, mais rápidos e mais sustentáveis, sem adotar o método de “matar e
substituir” os seus investimentos existentes.

A solução
A plataforma de Desenvolvimento e
Manutenção de Aplicações de próxima
geração (ADMNext) da Capgemini é
uma abordagem industrializada e
orientada ao valor de negócios,
dedicada a gerenciar aplicações de
clientes, que trabalha capacidades
transacionais
de
negócios
em
andamento. Ao mesmo tempo, ajuda
a reduzir consideravelmente os custos
da operação, ao criar um cenário
consciente e futuro das aplicações de
TI. Implementada previamente em
diversos
setores,
a
Plataforma
ADMNext
da
Capgemini
tem
resultados comprovados no aumento
da eficácia dos processos de negócios
dos
clientes,
proporcionando-lhes
uma integração de serviços superior e
uma melhor experiência.

Componentes da Solução

People matter, results count.

Diferenciais da Solução Capgemini

Para o Diretor Financeiro:
•
•
•
•
•
•

Expande as práticas de desenvolvimento DevOps / Agile;
Integra AD e AM em recursos ADM de próxima geração;
Alcança as prioridades de negócio de cada cliente;
Melhora radicalmente as operações tradicionais de TI;
Integra serviços de nuvem, AI, analítica e automação inteligente;
Cria a agilidade comercial da próxima geração.

Por que a Capgemini?
A Capgemini, empresa líder em transformação digital, por meio de sua metodologia e
aceleradores consolidados e reconhecidos globalmente, oferece uma solução completa, desde a
venda de licenças, serviços de implementação, infraestrutura, suporte e operação.
Além de possuir experiência comprovada em diversos segmentos, demonstrada por relevantes
casos de sucesso, a Capgemini atua com um processo contínuo de formação de profissionais
altamente qualificados para prover a solução ideal para otimizar o negócio dos seus clientes.

Sobre a Capgemini
Um dos líderes globais em consultoria, serviços de tecnologia e transformação digital, a Capgemini se mantém na vanguarda da
inovação, para apoiar seus clientes, de maneira abrangente, em oportunidades de nuvem, tecnologias digitais e plataformas, que
estão em constante evolução. Com base em nosso sólido patrimônio de 50 anos e no profundo conhecimento especíﬁco em
indústrias, apoiamos organizações na concretização de suas ambições de negócios, por meio de uma completa gama de serviços
que cobrem desde a estratégia até a operação. A Capgemini tem a convicção de que o valor da tecnologia para os negócios vem
das pessoas e por meio delas. Somos uma empresa multicultural de 200 mil proﬁssionais, distribuídos em mais de 40 países. Em
2018 o Grupo Capgemini reportou uma receita global de 13,2 bilhões de euros.
Visite-nos em www.capgemini.com/br-pt
Conecte-se à Capgemini no Brasil pelo Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn.

