De volgende generatie
ERP-innovatie
De samenwerking tussen Capgemini en NetSuite
In de veranderende wereld van vandaag moet uw bedrijf zich snel kunnen aanpassen en wendbaar zijn. NetSuite
heeft hier bij uitstek de geschikte middelen voor. De combinatie van cloud-software en de leercurve van eerdere
implementaties maakt het mogelijk om NetSuite in een mum van tijd te implementeren. Bij Capgemini begrijpen
we als geen ander welke vereisten er gesteld worden aan software in een snel veranderende omgeving. Als ervaren
implementatiepartner is Capgemini volledig op de hoogte van bedrijfsprocessen en hebben wij de kennis om uw
organisatie naar de toppositie in uw markt te helpen.

Blijf de competitie voor
Om koploper in uw marktsegment te worden, zijn er drie zaken
van belang: u moet zich onderscheiden van de concurrentie op de
kernactiviteiten van de bedrijfsvoering, best practices inzetten voor
additionele processen en als laatste, business intelligence inzetten om
goed afgewogen strategische beslissingen te kunnen nemen.

“Met NetSuite
OneWorld als onze
financiële en inkoop
backbone kunnen
we gemakkelijk
opschalen met
onze geplande
groei. Omslachtige,
handmatige en op
Excel gebaseerde,
tijdrovende en
foutgevoelige
processen behoren
nu tot de verleden
tijd.”
Dirk Neelis
CFO, Transavia

Belangrijkste voordelen
NetSuite biedt alle instrumenten om deze zaken mogelijk te maken.
Deze op de cloud gebaseerde ERP-oplossing biedt één geïntegreerde
business suite voor alle onderdelen van de organisatie en dit vanuit
één centrale database.

Wereldwijde ondersteuning
NetSuite is gespecialiseerd in ondersteuning op lokale markten.
Ongeacht of uw bedrijf alleen actief is in Nederland, of wereldwijd
vestigingen heeft, Netsuite kan voldoen aan alle lokale standaarden
en wetgevingseisen.

Snelle implementatie
Capgemini hanteert een alles omvattende aanpak en past haar
diepgaande kennis van bedrijfsprocessen, bewezen werkwijzen
en KPI’s toe, in combinatie met een agile werkmethode. Deze
productgeoriënteerde aanpak, gezamenlijk met het inzetten
van verandermanagement is een bewezen werkwijze voor een
soepele implementatie. Dit zorgt voor een snelle terugverdientijd,
verhoogde bedrijfsefficiëntie, veel flexibiliteit en een verhoogde
klanttevredenheid.

Geboren in de Cloud
NetSuite is een native cloud applicatie daardoor zijn er bij de
ontwikkeling geen belemmeringen van keuzes uit het verleden. Dit
resulteert in een logisch systeem en een ‘plug & play’, in plaats van
‘plug & pray’.

Alle bedrijfsprocessen komen samen

Bron:www.capgemini.com/resources/
capgemini-helps-transavia-taking-offwith-netsuite-oneworld/

Door gebruik te maken van één centrale database voor alle processen
zoals ERP, CRM en Ecommerce, maakt NetSuite het mogelijk om het
volledige proces te automatiseren. Van lead-to-cash tot aan procureto-pay. Naast de vele automatiseringsmogelijkheden is het voordeel
hiervan dat alle gegevens slechts eenmaal moeten worden ingevoerd
in plaats van meerdere keren in verschillende systemen.

Business Intelligence
NetSuite maakt het mogelijk om real-time inzicht te krijgen in key
performance indicators. De informatievoorziening kan volledig op

maat aangepast worden naar de specifieke behoefte van verschillende
lagen van de organisatie. NetSuite’s BI zorgt ervoor dat data omgezet
wordt in waardevolle informatie en dat deze informatie omgezet
wordt naar input voor de groei van uw bedrijf.

Flexibiliteit
NetSuite is een Software-as-a-Service (SaaS) oplossing die in zeer hoge
mate flexibel is. Hierdoor is het mogelijk om NetSuite op maat te
maken op basis van uw kernactiviteiten, branche specifieke kenmerken
en lokale vereisten, zonder de voordelen van de cloud te verliezen.

De voordelen van de
samenwerking tussen
Capgemini en NetSuite
De alliantie tussen Capgemini en NetSuite brengt twee
wereldleiders bij elkaar. Capgemini heeft een rijke ervaring als ERPimplementatiepartner en NetSuite is de wereldwijde marktleider in
cloud ERP. De samenwerking zorgt dat het beste van beide werelden
samenkomt. NetSuite is een eersteklas, cloud ERP-systeem, dat twee
keer per jaar wordt geüpdatet. Het is gemakkelijk in gebruik, flexibel
en heeft een snelle time-to-market.
Capgemini heeft ervaring met grote en kleine ERP-implementaties
over de hele wereld. We nemen niet alleen de implementatie voor
onze rekening, maar nemen uw bedrijf bij de hand en leiden u door het
veranderproces heen. Capgemini werkt met verschillende consultants,
elk met eigen expertise, waaronder bijvoorbeeld change consultants,
projectleiders en applicatieconsultants. Capgemini hecht waarde
aan een op vertrouwen gebaseerde relatie, waarbij de nazorg net zo
belangrijk is als elke andere stap in het implementatieproces.

The “IDEAS” implementation
methodology
IDEAS is een door Capgemini ontwikkelde, bewezen methode
die gebaseerd is op best practices, die zijn verkregen uit de vele
ervaringen met de implementatie van NetSuite. IDEAS bestaat uit vijf
logisch gegroepeerde fases die ervoor zorgen dat het eenvoudiger is
om managementinformatie te verzamelen en de controle tijdens de
implementatiecyclus te monitoren. Deze agile en gefaseerde aanpak
is zo ontworpen dat het in lijn met uw bedrijfsvisie kan worden ingezet
en flexibel kan worden toegepast op uw bedrijfsprocessen.
De jarenlange ervaring van onze consultants met softwareimplementatie en procesoptimalisatie verzekeren succes van de
gehele cyclus: van aanbevelingen, evaluaties tot de go-live en nazorg.

“Met al het
spannende werk
dat bij Fridays
plaatsvindt om
het merk verder
te verbeteren,
geloven we echt
dat dit nu het ideale
moment is om onze
infrastructuur te
vernieuwen en we
zijn verheugd om
dat samen met
Capgemini te doen.”
Tripp Sessions
CIO, TGI Fridays

Bron://www.capgemini.com/news/
capgemini-to-support-tgi-fridaystm-withit-and-business-process-outsourcingservices/

Capgemini - onze belofte:
We helpen u om betere, snellere en duurzamere resultaten te
behalen. We zijn een natuurlijke leider in het bouwen en ontwikkelen
van effectieve, op vertrouwen gebaseerde relaties. We noemen dit
de Collaborative Business Experience ™. Het verhoogt de flexibiliteit,
wendbaarheid en creativiteit - essentieel voor uw bedrijf om te
excelleren.

Geïnteresseerd?

Benieuwd wat we voor u kunnen doen? Aarzel niet om
contact op te nemen met onze Capgemini NL NetSuite
Alliance Manager

“Met de hulp
van Capgemini
verbeteren we
de efficiëntie,
beschikbaarheid
en functionaliteit
van ons franchise
bestelsysteem
aanzienlijk.”

Adriaan van Zetten
NL NetSuite Alliance Manager
adriaan.van.zetten@capgemini.com
Tel. +31 6 295 356 30

Kevin Vasconi
VP en CIO, Domino’s

Tycho Haukes
NL Netsuite Lead
tycho.haukes@capgemini.com
Tel. +31 6 29 78 41 69
IN/03-014.19
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