
Veel organisaties vragen aan Capgemini of hun applicatiebeheer niet 

efficiënter kan. En ze willen nog meer: sneller inspelen op nieuwe vragen  

van de organisatie en de business beter ondersteunen met behulp van IT. 

Een complexe en veelomvattende vraag, waarop Capgemini een duidelijk 

antwoord geeft. We hebben onze wereldwijde best practices in applicatie-

beheer vertaald naar efficiënte, kant-en-klare beheeroplossingen op basis van  

industriële modellen. Ja, u leest het goed: Application Lifecycle Services in a Box.  

Dat werkt verrassend efficiënt met bovendien een verbetering van kwaliteit.

IT-afdelingen spenderen 
gemiddeld nog altijd 71%  
van hun budget aan 
onderhoud van het 
IT-landschap. Die van u 
waarschijnlijk ook. 

Application Lifecycle Services  
in a Box

the way we do itApplication Services
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De volgende generatie IT-dienstverlening
Met Application Lifecycle Services in a Box biedt Capgemini u de nieuwst vorm van 
dienstverlening aan:
•	  Zeer efficiënte services op basis van vergaande standaardisatie en industrialisatie.
•	Geïntegreerde besturing en leveringsmethoden voor zowel advies, ontwikkeling als 

het beheer van de applicaties.
•	Gericht op doorontwikkeling en innovatie van de applicaties.
•	  Met sterke focus op de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie;
•	  En eigenaarschap voor het resultaat.

Meer weten?
Zes professionele Managed Services om met minder inspanning en minder budget,  
meer te bereiken. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch durven we de 
uitspraak aan dat een ervan u kan helpen uw doelstellingen te realiseren. Misschien 
heeft u uw keuze al gemaakt, wellicht wilt u eerst een gesprek. Neem dan even 
contact op. Want alles wat nodig is voor slagvaardig beheer is in deze zes services 
ondergebracht. We vertellen u er graag meer over.

Over Capgemini

 
Met meer dan 125.000 mensen  
in 44 landen is Capgemini 
wereldwijd een van de meest 
vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- en 
outsourcingdiensten. In 2012 
rapporteerde Capgemini Group 
een omzet van 10,3 miljard 
euro. Samen met zijn klanten 
creëert en realiseert Capgemini 
resultaatgerichte business- 
en technology-oplossingen, 
toegesneden op de klantbehoefte. 
Als een cultureel diverse 
organisatie heeft Capgemini zijn 
eigen onderscheidende manier 
van werken, de Collaborative 
Business ExperienceTM. Hierbij 
maakt Capgemini gebruik van 
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.

Meer informatie via  
www.nl.capgemini.com
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Op basis van onze beheerervaringen hebben we zes gestandaardiseerde 
Managed Services opgesteld. Elke van deze zes services sluit aan op een 
van de meest voorkomende vragen naar Application Lifecycle Services. 
Ervaring leert inmiddels dat onze klanten er in negentig procent van de geval-
len uitstekend mee geholpen zijn.

De zes Managed Services leveren aanzienlijke en aantoonbare besparingen 
op de beheerkosten, bieden sneller nieuwe functionaliteit en realiseren over-
duidelijk meerwaarde voor de business. Er zijn twee Managed Services voor 

Special Farm 
De Special Farm is de instapservice van Capgemini Application Lifecycle Services 
in a Box. In deze Farm beheren we uw applicaties proactief en conform uw 
specificaties. Beheer op maat dus. De Special Farm is vooral gericht op robuuste 
applicaties die een wisselende kwaliteit hebben en ontwikkeld zijn met wat 
oudere technologieën. Deze vorm van beheer is primair gericht op stabiliteit en 
continuïteit. Als u wilt verzorgen we ook incidentele aanpassingen.

Zes Managed Services om meer te doen met minder

Multi Client Farm
De Multi Client Farm vormt het geïndustrialiseerde en gestandaardiseerde fundament van Capgemini’s Application Lifecycle Services in  
a Box. In deze Farm beheren we proactief min of meer identieke applicaties van verschillende klanten. We doen dat op basis van wereld-
wijde, gestandaardiseerde best practices, waardoor onze professionals verschillende applicaties tegelijk onder hun hoede kunnen nemen.  
Groot voordeel van de Multi Client Farm is dat we ervaringen en best practices bij een bepaalde klant uit deze Farm, ook meteen kunnen 
toepassen op uw applicaties. Ze worden immers door hetzelfde team beheerd. Deze aanpak maakt het voor de klant en voor Capgemini 
dus een stuk efficiënter. Daarom kunnen we deze dienst aanbieden tegen lage kosten en tegelijk de kwaliteit verbeteren.

Agile Factory 
In de Agile Factory ondersteunt een DEV/OPS team (gecombineerde 
development & operations team) uw organisatie met het zeer snel (door-)
ontwikkelen en beheren van hoogdynamische applicaties. We hanteren 
daarbij een praktische, iteratieve aanpak, gericht op samenwerking en een 
snel resultaat. Op basis van een aantal ‘sprints’ ontstaat zo een eerste of 
vernieuwde applicatie, klaar voor direct gebruik in uw organisatie. Aan de 
hand van praktijkervaringen wordt deze applicatie vervolgens dooront-
wikkeld terwijl het team ook zorgdraagt voor het beheer en onderhoud.

Waterfall Factory
In de Waterfall Factory richt een gespecialiseerd team van Capgemini zich 
op het snel, efficiënt en voorspelbaar doorontwikkelen van uw applicaties,  
als aanvulling op het beheer en onderhoud van deze applicaties in de 
Multi Client Farm. De doorontwikkeling kan gaan om het toevoegen en 
wijzigen van functionaliteit, het verwijderen van maatwerkelementen,  
modernisering, rationalisatie, vervanging en innovatie.

Service Center
Vanuit het Service Center biedt een team van Capgemini u professionele ondersteuning en advies rond  
een specifiek business proces. Op basis van best practices wordt een roadmap voorgesteld voor de door-
ontwikkeling van dit proces. Vervolgens verzorgt het team dat de onderliggende applicaties in lijn worden door-
ontwikkeld, aangevuld met beheer en onderhoud. Voor de uitvoering wordt de ‘best value’-oplossing samen-
gesteld, bijvoorbeeld met cloudoplossingen of oplossingen van derden.

Integraal Service Center 
In het Integraal Service Center richt een klein, op uw organisatie afgestemd kernteam zich samen 
met u op het continu en stapsgewijs ontwikkelen van het applicatielandschap of een deel daarvan, 
inclusief de executie. Het doel van het Integrale Service Center is om, onder uw sturing, de kosten 
van IT te verlagen, de waarde van IT voor de business te maximaliseren en de klant daarbij in hoge 
mate te ontzorgen.
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operational excellence en kostenverlaging, twee Managed Services die daar bovenop 
flexibiliteit creëren om de business snel en effectief te voorzien van goede oplossingen en 
twee die ook innovatie en groei helpen realiseren. Elk pakket dient dus een specifiek doel 
en heeft een eigen governance, key resources, risicoprofiel en prijsniveau.

Welk pakket u ook kiest voor het oplossen van dilemma’s in uw IT-landschap, u krijgt bij 
Capgemini altijd kostenefficiënte standaard beheerdiensten op basis van onze CMMI3 pro- 
cessen, uitgevoerd door ervaren professionals. U kunt de pakketten naar keuze aanvullen 
met proactieve services om de applicaties actueel, slagvaardig en flexibel te houden.


