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Capgemini Engineering yhdistää Capgeminin insinööri- ja 

tuotekehitysosaamisen  

 

Uuden Capgemini Engineering -brändin alla yhdistyvät Altranin maailmanluokan tuotekehitys- ja 

suunnittelupalvelut sekä Capgeminin digitaalisten tuotantoprosessien asiantuntemus 

 

Pariisi 9.4.2021 – Capgemini julkisti ‘Capgemini Engineering’ -brändin, joka tarjoaa asiakkailleen 

ainutlaatuisen yhdistelmän eturivin insinööri- ja tuotekehitysosaamista. Tuoreen 

liiketoimintayksikön alla Capgemini tukee yrityksiä digitaalisessa transformaatiossa hyödyntäen 

konsernin laaja-alaista kokemusta, innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja ja teknologiaosaamista. 

Globaalin liiketoimintayksikön palveluksessa työskentelee 52 000 insinööriä ja tutkijaa 

maailman johtavissa insinööriosaamisen keskuksissa. Capgemini-konserni osti keväällä 2020 

tuotekehitys- ja -suunnittelupalveluiden markkinajohtaja Altranin. Uuden liiketoimintayksikön 

perustaminen on looginen jatkumo yritysten yhdistymiselle. 

 

 

 

 

 

Capgemini Engineering auttaa maailman johtavia yrityksiä kehittämään tulevaisuuden tuotteita ja palveluita 

sekä menestymään digitalisaation tuomassa muutoksessa. 

 

“Tuotekehityksen ja -suunnittelun jatkuva ja nopea muutos on tämän päivän johtaville yrityksille 

itsestäänselvyys. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on välttämätöntä, jotta tuotteiden aidosti 

innovatiivinen kehitys, julkistukset ja hallinta ovat mahdollisia niiden koko elinkaaren ajan”, Capgemini-

konsernin pääjohtaja Aiman Ezzat valottaa. “Capgemini Engineering -liiketoimintayksikkö on jo ennen 

brändinsä julkistamista hyödyntänyt Altranin ainutlaatuista asiantuntemusta vuodentakaisesta yritysostosta 

lähtien. Uusi brändi vahvistaa konsernimme palveluportfolion tunnettuutta yrityksille ja asemaamme 

johtavana älykkäiden ratkaisujen palveluntarjoajana.” 

 

William Rozé, Capgemini Engineeringin globaali johtaja ja Capgemini-konsernin johtoryhmän jäsen, 

tarkentaa uuden yksikön roolia: ”Tuotekehitys on tämän päivän taistelutanner. Innovointiin ja nopeaan 

kehitykseen tähtäävän toimintaympäristön on oltava sekä verkottunut että datapohjainen. Capgemini 

Engineering -liiketoimintayksikön palvelut on suunniteltu vastaamaan juuri tähän tarpeeseen. Haluamme 

valjastaa datan innovaatioiden tueksi, luoda uusia asiakaskokemuksia ja tuottaa uudenlaista arvoa.” 

 

Capgemini Engineering -brändin alla yhdistyy markkinoiden johtava asiantuntemus 

 

Tammikuussa 2021 Zinnov, yksi maailman merkittävimmistä liiketoiminnan ja strategisen konsultoinnin 

yrityksistä, listasi Capgeminin tuotekehitys- ja -suunnittelupalveluntarjoajien globaaliin kärkeen. 

Perusteina valinnalle olivat konsernin ainutlaatuinen globaali toimitusverkosto ja paikallinen läsnäolo 

insinööriosaamisen tärkeimmissä keskuksissa. Lukuisat asiakkaat hyötyvät myös Capgemini Engineeringin 
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teknologiaratkaisujen skaalautuvuudesta, syvällisestä tuotesuunnitteluosaamisesta ja laajasta 

kokemuksesta. 

 

Yksi tyytyväisistä asiakkaista on HyperloopTT, innovatiivinen kuljetus- ja teknologia-alan yritys, joka 

kehittää parhaillaan äärimmäisen nopeaa, sähkömagneettiseen propulsioon perustuvaa 

kuljetusjärjestelmää. 

 
“Teemme yhteistyötä Capgemini Engineeringin kanssa kehittäessämme vuosisadan ensimmäistä 

kuljetusalan läpimurtoa. Arvostamme heidän ensiluokkaista insinööriosaamistaan, joka kattaa niin ilmailu- 

ja avaruustekniikan kuin järjestelmäsuunnittelun. Hyödynnämme laajasti heidän edistyksellisiä palveluitaan 

mekaanisessa ja fyysisessä suunnittelussa, järjestelmäarkkitehtuureissa, ohjelmistokehityksessä ja 

projektinhallinnassa”, HyperloopTT:n pääjohtaja Andres De Léon kertoo.  

 

Globaalin liiketoimintayksikön palveluportfolio koostuu kolmesta alueesta: tuote- ja järjestelmäsuunnittelu, 

digitaalinen ja ohjelmistosuunnittelu sekä teollisuuden toiminnot. 

 

Lue lisää Capgemini Engineeringistä täältä. 

 
Capgemini 
Capgemini on globaali edelläkävijä organisaatioiden strategisten muutoshankkeiden kumppanina ja 
liiketoimintaa tukevien teknologisten ratkaisujen kehittäjänä. Capgeminin päämäärä vastuullisena sekä 
osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana konsernina on tuoda ihmislähtöisesti suunnitellut ja käyttäjien 
tarpeisiin pohjautuvat ratkaisut yksilöiden ja organisaatioiden ulottuville. Syvästi monikulttuurinen 
Capgemini työllistää globaalisti 270.000 ihmistä lähes 50 maassa. Yli 50-vuotisen historiansa aikana 
Capgemini on ollut asiakkailleen luotettu ja kokonaisvaltainen kumppani strategiatyössä, 
liiketoimintamallien ja palveluiden muotoilussa sekä operatiivisten prosessien mahdollistajana. Laaja-alainen 
asiantuntemus pilvi-, tekoäly-, alusta- ja ohjelmistoratkaisuissa, data- ja verkkoyhteysosaamisessa sekä IT- 
ja tuotekehitysosaamisen yhdistämisessä ovat Capgeminin vahvuuksia nopeasti kehittyvällä teknologia-
alalla. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 16 miljardia euroa. 
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