
Capgemini doet met Clair waar de markt al jaren om vraagt;  

het biedt een Europees alternatief voor kantoorautomatisering 

op basis van open source software.

Wat is Clair?
Clair is een volledige geïntegreerde webbased oplossing voor kantoorautomatisering. 
Het biedt uw medewerkers een scala aan functionaliteiten om samen te werken en 
informatie te delen zowel binnen als buiten de organisatie. Denk aan het verzenden 
en ontvangen van e-mails, het beheren en delen van agenda’s, het delen en opslaan 
van documenten en audio- & videoconferencing. 

Clair: heldere Europese oplossing 
voor online kantoorautomatisering

the way we do itInfrastructure Services



Nieuw en toch bewezen
Capgemini brengt met Clair vier Europese open source softwarepakketten samen: 
Spreed voor webconference en chat, Zarafa voor e-mail en agendafunctionaliteiten, 
Nuxeo voor documentmanagement en SpeakUp voor de onderliggende telefonie- en 
communicatiediensten. Elk van deze pakketten is al jaren succesvol op de markt. 
Capgemini heeft deze pakketten naadloos geïntegreerd tot één suite. Met als resul-
taat een zeer gebruiksvriendelijke oplossing die werkt op alle apparaten, met alle 
browsers en op elk besturingssysteem. 

Waarom kiezen voor Clair?
Clair is een complete suite voor kantoorautomatisering en kent bovendien een aantal 
unieke eigenschappen:
• Betrouwbaar: uw data wordt veilig opgeslagen in Europese datacenters. Bovendien 

blijft u altijd de enige eigenaar van uw data (geen vendor lock-in).
• Open: Clair is gebaseerd op open source software en wordt volledig ondersteund 

door Capgemini. 
• Privacy en security: Clair is een volledig Europese oplossing. Wij werken met 

duidelijke en heldere voorwaarden en delen geen gegevens met derden voor  
commerciële doeleinden. 

• Scherp geprijsd: wij bieden een volledige suite inclusief support in een pay-per-use 
prijsmodel (prijs per gebruiker per maand). 

Voor wie is Clair?
Clair is bestemd voor grote organisaties met meer dan 1.000 werknemers. Clair 
is bovendien zeer geschikt indien er in uw organisatie veel op projectbasis wordt 
samengewerkt. Omdat de in Clair ingerichte projectwerkplekken volledig webbased 
zijn, kunnen ze overal worden gebruikt. Iedereen werkt dus op hetzelfde platform en 
communiceert op dezelfde wijze. 

Professionele dienstverlening
Capgemini biedt met Clair het Europese alternatief voor cloudbased kantoorautomati-
sering. Als klant krijgt u de professionele ondersteuning die daarbij hoort: we spreken 
dan ook niet van een product, maar van een volledige dienst. Indien nodig, kan 
Capgemini u ook helpen met de integratie van Clair in uw huidige omgeving. 

Standaard onderdeel van Clair is een selfservice portal waar u eenvoudig zelf wijzigin-
gen kunt doorvoeren zoals het beheren van gebruikers, projectomgevingen et cetera.



Functionaliteiten
E-mail en agenda, audio- en videoconference, Chat en VOIP,  
Documentmanagement

Gehoste email 2 GB per gebruiker

Gebruik eigen  
domeinnaam mail

Standaard

Intranetsites voor 
eigen teams

Standaard

Ondersteuning voor: Windows, iOS, Android, Linux

Beveiliging tegen 
spam en malware

Standaard

Maximum aantal 
gebruikers

Onbeperkt

Selfservice portal Standaard

Gegarandeerde  
bedrijfstijd

99,5%

Integratie met  
Active Directory

Optioneel

Locatie hosting EU

Beschikbaarheid  
data bij einde contract

Volledig en zonder beperking: open standaarden

Architectuur Gebaseerd op open standaarden en open source software

Wat biedt Clair

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Clair of wilt u weten of Clair geschikt is voor uw  
organisatie? Neem dan contact met ons op: clair.ce@capgemini.com of kijk op  
www.capgemini.nl/clair



De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2014 Capgemini.  
Alle rechten voorbehouden. Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini.

Voor meer informatie: 
 
Capgemini Nederland B.V. 
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 
Tel. +31 30 689 00 00

Over Capgemini
Met meer dan 130.000 mensen in ruim 40 landen is Capgemini wereldwijd 
een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- 
en outsourcingdiensten. In 2013 rapporteerde Capgemini Group een omzet 
van 10,1 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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