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Uw keuze voor SAP is een strategische  
keuze geweest. Een keuze die stabiliteit  
en uniformiteit in de organisatie heeft 
gebracht en zo een belangrijke pijler 
vormt onder uw IT-landschap. En dat 
is wat waard. Maar wat stabiel en uni-
form is, is vaak ook minder wendbaar.  
Het is bijvoorbeeld lastig om samen met 
de business snel flexibele applicaties 
of aanvullende functionaliteit te ont-
wikkelen. Zeker niet als deze ook nog 
een mobiele component bevatten. 
Bovendien vragen nieuwe SAP- 
releases veel tijd en valt er ook wel wat  
af te dingen op de grafische interface. 

Toch zijn het allemaal geen redenen om  
van SAP afscheid te nemen. Wel om 
er iets aan toe te voegen: Capgemini’s 

Capgemini’s Mendix-on-top-of-SAP geeft uw  
SAP-fundament vleugels

Mendix + SAP = Like!

Mendix-on-top-of-SAP. Een ideale 
combinatie van kennis en techniek, 
die gebruikmaakt van de kracht van 
SAP en waarmee u snel innovatieve 
applicaties kunt bouwen met krach-
tige gebruikersinterfaces. Zodat u altijd  
tegemoet kunt komen aan de wensen 
van de business met behoud van sta-
biliteit. Dit Mendix-on-top-of-SAP-
concept waarborgt al uw investeringen  
zonder enige aantasting van uw be- 
staande SAP-architectuur. Beter nog: u 
laat uw investeringen veel beter ren-
deren. Een renovatie zonder het fun-
dament aan te tasten. Het kan, met  
de SAP- en Mendixexpertise van 
Capgemini en de kracht van het 
Mendix App Platform.



Snellere oplevering en vlotte 
acceptatie
De releasekalenders van SAP-appli-
caties kennen een cyclus van maanden.  
En voordat de nieuwe functionaliteit 
of technische verbetering is ontwikkeld,  
getest en live gezet, bent u vaak meer 
dan een halfjaar verder. Volstrekt 
begrijpelijk, maar in deze tijd, waarin 
time-to-market een belangrijk concur-
rentiewapen is, ook lastig uit te leggen 
aan de business. Met Capgemini’s 
Mendix-on-top-of-SAP komt u uw 
klanten op dit punt tegemoet. Geen 
doorlooptijd van jaren of maanden 
maar van weken of dagen. Dat maakt 
indruk. Nog een groot voordeel van 
Mendix-on-top-of-SAP: u kunt er de 
klassieke kloof tussen business en IT 
eindelijk eens mee dichten. Want 
anders dan in SAP kunt u met Mendix 
de businessregels gezamenlijk definië-
ren en de processen modelleren met 
behulp van duidelijke en begrijpelijke 
visualisatie. Zo spreekt u beiden de-
zelfde taal en kunt u de verwachtingen  
ook veel beter managen. Die gezamen-
lijkheid draagt ook bij aan een snellere  
oplevering en vlotte acceptatie door 
de business. Mendix-on-top-of-SAP 
laat geen ruimte voor misverstanden.

Het oogt uiterst innovatief, terwijl het 
toch gewoon gebruikmaakt van be- 
staande data en integratiemogelijk-
heden uit uw primaire SAP-systemen. 
Het zijn belangrijke, maar ook inflexi-
bele systemen, die zich niet eenvoudig 
laten veranderen. Dat hoeft ook niet 
meer, want met Mendix-on-top-of-
SAP kunt u er snel nieuwe applicaties 
op ontwikkelen die precies doen wat 
de business vraagt en waarmee u  
SAP-data nog beter kunt ontsluiten, 
verrijken en weer terugplaatsen. Met 
andere woorden: stabiliteit van uw 
SAP-systeem, verrijkt met flexibiliteit1.

Zorgvuldig en gecontroleerd 
implementatietraject
Maakt u met Capgemini’s Mendix-on-
top-of-SAP een nieuwe strategische 
keuze? Ja en nee. Enerzijds laat het 
uw bestaande architectuur, infrastruc-
tuur en SAP-investeringen volledig 
intact. U vervangt dus niets. U maakt 
wel een strategische keuze om boven-
op die stabiele standaardfunctionaliteit 
van SAP, agile applicaties te ontwik-
kelen. U kunt daarbij denken aan 
mobiele apps op basis van SAP-data, 
managementrapportages, data-vali-
datie, en dossier- en workflow-apps. 
Mendix-on-top-of-SAP is daarmee een 
zeer effectieve aanvulling op uw SAP-
landschap waarmee u hoge ogen gooit 
bij de business. Want SAP is built to 
last, Mendix is built to change. De 
SAP- en Mendix-expertise van 
Capgemini, in combinatie met onze 
domeinkennis en branche-expertise 
borgen bovendien een zorgvuldig en 
gecontroleerd implementatietraject 
onder architectuur, desgewenst aange-
vuld met beheerwerkzaamheden. Eén 
bewezen en geïntegreerde oplossing, 
één aanspreekpunt. 

Agile Factory
Het bouwen van Mendix-on-top-of-
SAP applicaties doen we bij 
Capgemini in onze Agile Factory. Een 
perfect instrument om razendsnel 
kleine en middelgrote applicaties te 
ontwikkelen. In combinatie met het 
Mendix App Platform levert de Agile 
Factory een onvoorstelbare producti-
viteit en verbluffende resultaten in 
nauwe samenwerking tussen IT en de 
business. De Agile Factory is gebouwd 
op drie robuuste pijlers die de proces-
sen beheersbaar helpen versnellen. 
Centraal staat de Application Life 
Cycle-laag waarmee de complete appli- 
catielevenscyclus in uw organisatie 

1 http://www.capgemini.com/services-and-solutions/technology/technovision/publications/from-train-to-

scooter/
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wordt ondersteund. Dat loopt van 
idee via snelle scoping en een  
duidelijke offerte tot de ontwikkeling 
van applicaties in weken of dagen en 
uiteindelijk beheer-as-a-service. 
Allemaal op basis van een transparante  
menukaart, aangesloten op uw enter-
prise-architectuur en perfect geïnte-
greerd in uw bestaande applicatie-
landschap.

Nieuwsgierig geworden?
Met Mendix-on-top-of-SAP heeft u 
een ijzersterk instrument in handen 
waarmee u de business meer armslag 
kunt geven om snel te reageren op 
marktontwikkelingen. Wilt u voor-
beelden zien of een kijkje nemen in 
de Agile Factory waar we onze  
beloften waarmaken? Bel dan snel 
voor een afspraak.

Capgemini Mendix-on-top-of-SAP
Tel. 030 689 48 48
E-mail: agilefactory.bnl@capgemini.com
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Over Mendix

Mendix levert het App Platform 

waarmee organisaties sneller en beter 

web- en mobiele bedrijfsapplicaties 

kunnen ontwikkelen, integreren 

en aanpassen aan veranderende 

processen. Hierdoor is er niet in 

maanden maar al in dagen financieel 

resultaat te boeken. Het App 

Platform faciliteert een verbeterde 

samenwerking tussen business 

& IT, waardoor de business meer 

concurrentievoordeel realiseert. 

Capgemini is partner van Mendix en 

investeert intensief in het opbouwen 

van kennis en ervaring van het Mendix 

App Platform. Op dit moment zijn al 

meer dan 50 Capgemini-professionals 

in Mendix opgeleid. 

Voordelen
n Lage doorlooptijd, snellere time-

to-market, hogere acceptatie 

gebruikers.
n Eenvoudiger en sneller functionele 

change requests doorvoeren.
n Gecontroleerd aansluiten, migreren/

consolideren van bestaande 

pakketten en databronnen via open 

standaarden.
n Sneller en flexibeler dan 

‘traditioneel, gecodeerd’ maatwerk 

(als voorbeeld: 3 tot 4 maal sneller 

dan traditioneel Java).
n Beter beheerbaar en beheersbaar 

dan ‘traditioneel, gecodeerd’ 

maatwerk.
n Verlagen van TCO voor integraties 

en bedrijfstoepassingen.
n Cloud-oplossing dus snel en 

flexibel schaalbaar.
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Capgemini Nederland B.V.

Papendorpseweg 100

Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht

Tel. 030 689 48 48

Met ruim 120.000 mensen 
in 40 landen is Capgemini 

wereldwijd een van de meest vooraan- 
staande aanbieders van consulting-, tech-
nology- en outsourcingdiensten. In 2011 
rapporteerde Capgemini Group een omzet 
van 9,7 miljard euro. Samen met zijn 
klanten creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- en technology-
oplossingen, toegesneden op de klant- 

behoefte. Als een cultureel diverse organ-
isatie heeft Capgemini zijn eigen onder- 
scheidende manier van werken, de  
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik van het 
wereldwijde leveringsmodel Rightshore®. 
Meer informatie via  
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini
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