
Uw business-landschap opnieuw vormgeven
Business is tegenwoordig mobiel. En voor de gemiddelde klant beweegt het mobiele 
landschap de laatste tijd erg snel. Elk jaar worden nieuwe toestellen en platforms  
gelanceerd, elk uur nieuwe apps. Dat maakt het steeds lastiger om de ontwikkelingen 
te blijven volgen en de betekenis voor de business op waarde te schatten.  

Daardoor ontbreekt het vaak aan een samenhangende aanpak, wat leidt tot afgeblazen 
projecten, verkeerde platformkeuzes, databeveiligings-issues en steeds complexere 
integratie-uitdagingen. Erger is, dat daardoor de echte voordelen van mobility niet tot 
hun recht komen: productiviteitsverbetering, een verhoogde servicegraad en toene-
mende medewerkerstevredenheid bijvoorbeeld.    

Onze mobiele strategie…
Veel van onze klanten hebben bovendien moeite om interne mobiele vaardigheden  
te ontwikkelen, waarmee ze de snelle en complexe wereld van mobility kunnen 
blijven volgen. Daarom zoeken ze betaalbare ondersteuning om de eerste stappen 
in dit domein meteen goed te zetten en te begrijpen hoe ze het beste uit hun huidige 
situatie kunnen halen. 

In plaats van tegemoet te komen aan deze basiswensen, bieden de meeste system 
integrators en boutique adviesorganisaties omvangrijke programma’s aan, die een 
forse investering vergen. Toch is dat niet nodig. Als marktleider in mobility kunnen wij 
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een aantrekkelijk aanbod doen om de mobility-kansen voor uw organisatie maximaal  
te benutten tegen acceptabele kosten in een overzichtelijk tijdsbestek. 

Capgemini beschikt over ruim vijftien jaar wereldwijde ervaring in de implementatie 
van mobiele technologie en mobiele oplossingen bij meer dan honderd grote onder-
nemingen. Op basis daarvan hebben we een compacte en slimme mobiele strategie-
oplossing ontwikkeld.  

Het is altijd onverstandig een reis te beginnen zonder duidelijk reisdoel. Maar het is nog  
onverstandiger een route uit te stippelen zonder te weten wat je huidige positie is.

Weten waar je staat, is de eerste belangrijke stap om te kunnen bepalen wat 
mogelijke doelen zijn. Wij bieden een bewezen methodiek om die stap te zetten. Met 
ons Enterprise Mobility Benchmark-tool (EMB) geven we klanten, op basis van harde 
data, een haarzuivere positionering ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen. 
Van daaruit kunnen we vaststellen waar het accent moet liggen met betrekking tot 
inspanningen en investeringen om een maximale ROI te halen. U kunt het tool koste-
loos downloaden in de Apple App Store. 

De uitkomst van de benchmark en elke strategie die we samen met klanten ontwik-
kelen, gaan altijd uit van zes aandachtspunten: wat u wilt bereiken, de basisregels, 
de reikwijdte/omvang, de technologieën die u gebruikt, hoe u ze managet en hoe u 
controleert of u op koers ligt. 

We groeperen deze zes aandachtspunten onder doelstelling, beleid, scope, technologie, 
management en meetbaarheid. Dit Mobile Strategy Framework, zoals hierboven afge-
beeld, vormt het fundament onder onze template-gebaseerde aanpak voor mobiele 
strategieën.

•	 Project	Management
•	Managed	Mobility
•	 Development
•	 Quality	Assurance

•	 Business	
Objectives

•	Operational	 
Alignment

•	 Platforms
•	 Channels
•	 Security
•	 User	Experience	/	User	Interface

•	 Target	Group
•	 Processes
•	 Customer	Facing	 

Solutions
•	 Staff	Facing	 

Solutions

Measurement Policies

Management Objectives

Technology Scope
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•	 Analytics
•	 Competitors

•	 Strategy	
•	 Governance
•	 Budget
•	 Experience
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…and our promise to deliver it
Binnen twee tot vier weken vanaf start: een duidelijk mobiele strategie. Dankzij de templates die 
we met klanten hebben ontwikkeld in elk segment, kunnen we snel de juiste mobiele strategie 
formuleren. De reis ernaartoe ziet er als volgt uit:

Dag 1 
Kick-off	event	met	de	projectsponsor	om:
•	wederzijdse	verwachtingen	te	managen;
•	 vertrekpunten	te	valideren	die	in	onze	aanpak	zijn	opgenomen;
•	 doelstellingen	van	de	mobiele	strategie	te	definiëren.

Week 1-2
Uitvoeren van desk research en een serie interviews met stakeholders:
•	 In	overleg	vaststellen	van	key	stakeholders.
•	Het	aantal	key	stakeholders	dat	we	betrekken	zou	tussen	vijf	en	vijftien	moeten	liggen	voor	 

een representatieve blik.
•	 Klant	is	verantwoordelijk	voor	het	inplannen	van	de	afspraken	met	key	stakeholders	in	week	1.		

Week 3-4
•	Bespreken	van	onze	bevindingen	en	eerste	strategieconcept	met	de	projectsponsor.
•	 Finetuning	en	schrijven	van	eindrapport	met	gedetailleerde	aanbevelingen,	inclusief	validatie	 

bij SME’s en business verantwoordelijken. 

Aan het eind van week 4 presenteren we de mobiele strategie aan de projectsponsor en key 
stakeholders.

Waarde leveren aan de business
Bovenstaande aanpak blijkt voor klanten zeer aantrekkelijk en concurrerend. In het kort komt  
het erop neer dat we voor minder dan € 25.000,- een goed gefundeerd strategiedocument  
opleveren, waarmee u alle belangrijke startbeslissingen rond mobility weloverwogen kunt maken. 

Tot slot voorzien we u van een beknopte roadmap en gedetailleerde aanbevelingen om uw mobiele 
strategie vorm te geven. Een gebruikersvriendelijk document dat begint met een management-
samenvatting dat de conclusies van ons onderzoek, onze gesprekken met de business en onze 
sectorkennis logisch met elkaar verbindt. Met deze roadmap kunt u uw reis helder in kaart 
brengen	en	de	stappen	definiëren	die	u	moet	nemen	voor	een	geslaagde	invoering/verfijning	
van mobility in uw organisatie.

Voortdurende vernieuwing: strategie eindigt niet waar implementatie start. Om in de  
snelle wereld van mobility steeds vooraan te blijven lopen, moet u uw strategie  
voortdurend evalueren en zo nodig aanpassen. 



Over Capgemini
Met meer dan 130.000 mensen in ruim 40 landen is Capgemini 
wereldwijd een van de meest vooraan-staande 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 technologyoplossingen, 
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.capgemini.com
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Geloof ons niet op ons woord - bekijk enkele van onze strategie-implementaties. 
Want wij zijn degenen die...

Wij zijn degenen die:
… met een Life Science onderneming 
hebben gewerkt aan de definitie en 
rationalisatie van alle Enterprise Mobile 
Strategy-aspecten, inclusief een model 
voor de levering, uitrol en support 
van apps, app ontwikkeltools, 
beveiliging en authenticatie.   

Wij zijn degenen die:
… voor een internationale bierbrouwer 
een strategie hebben gemaakt voor de 
mobiele ondersteuning van hun sales-
force met bijbehorende workflows en 
waarmee executives de juiste inzichten 
krijgen op basis van business intelligence.

Wij zijn degenen die:
… samen met een Nederlandse 
marktleider in Energie een mobiele 
strategie inclusief roadmap heeft 
ontwikkeld. 

Wij zijn degenen die:
… samen met een Nederlands nutsbedrijf 
een mobiele strategie heeft geformuleerd 
en een top-10 lijst gemaakt met mobiele 
toepassingen voor hun mobility roadmap. 

U wilt een goed gesprek over uw mobiele strategie? 
Neem dan contact met ons op via 

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

mobilesolutions.bnl@capgemini.com


