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Betere informatie en slimmere beslissingen 
met Analytics-as-a-Service

Er is meer data beschikbaar dan ooit. 
De verscheidenheid aan die data was 
bovendien nog nooit zo groot: transac-
tiedata (PoS, ERP), sensordata (afkom-
stig van machines en applicaties), inter-
actiedata (sociale media, smartphones 
en andere digitale content). Die gewel-
dige toename stelt bedrijven en organi-
saties voor een vraagstuk: hoe maken 
we optimaal gebruik van het potenti-
eel dat data biedt, als bron voor beter 
gefundeerde, intelligente beslissingen? 
Big Data is een game changer met een 
gigantisch potentieel; de sleutel tot dat 
potentieel ligt besloten in effectieve 
business Analytics-as-a-Service. 

We worden sinds kort overspoeld door 
rapporten over het aantal geopende 
Twitter-accounts, over de hoeveelheid 

mobiele telefoons die in omloop is, het 
aantal gebruikers van Facebook, etc. Er 
zweeft dus een grote hoeveelheid data 
rond die van grote waarde kan zijn voor 
organisaties, individuen en overheden. 
Die potentiële bron van inzichten wordt 
nu toepasbaar. Dankzij Capgemini.

Voordelen voor organisaties
Big Data stelt organisaties in staat 
klant- of burgergerelateerde data op 
een meer holistische manier te bena-
deren. Daardoor kunnen organisaties 
risico’s beter managen, klantrelaties 
optimaliseren en inspelen op verande-
rend klantgedrag. Aan de hand van rijke 
databronnen kan een organisatie beter 
beslissingen nemen over de juiste klant-
benadering, het juiste moment en het 
juiste kanaal. 

             Betere data, sneller 
inzicht, lagere Total Cost  
of Ownership en groter  
analytisch vermogen”

Analytics-as-a-Service (AAAS)



Analytics-as-a-Service
Capgemini helpt organisaties in zowel 
de publieke als private sector echt werk 
te maken van Big Data. Wij implemen-
teren een oplossing (gebaseerd op het 
PureData for Analytics-platform van 
IBM) die real-time externe en interne 
data binnenhaalt, structureert en als 
een dienst beschikbaar maakt. Het 
resultaat: een omgeving die u inzicht 
verschaft in verschillende sectoren, 
gebieden en groepen en die bench-
marks en indicatoren levert waarmee u 
uw organisatie kunt vergelijken met de 
norm, met concurrenten of met andere 
best practice-sectoren. Daarnaast stelt 
de center of excellence-aanpak ons in 
staat om resultaten van deze analyses 
right-time en online te leveren, in plaats 
van via statische rapporten. De infra-
structuur die we daarvoor leveren, is 
bovendien uitstekend schaalbaar.

De kracht van Capgemini
Capgemini heeft de ideale mix van ken-
nis en skills in huis om de zorg voor 
implementatie en beheer van een end-
to-end Big Data-oplossing uit handen 
te nemen. Onze Business Information 
Management (BIM)-organisatie beschikt 
over specialistische kennis om relevante 
analytics-technologieën te implemen-
teren. Bovendien heeft ons in-house 
datacenter de capaciteit om klantdata 
op een veilige manier te hosten. Wij 
leveren ook consultingdiensten in de 
vorm van (strategisch) advies en staan 
organisaties op executieveniveau bij 
in de uitvoering van hun Big Data- en 
Analytics-aanpak.

Onze oplossingen
Wij leveren Big Data en Analytics-as-
a-Service als een totaaloplossing van 
technologie, processen en mensen.  
We hebben alleen brondata nodig. Het 
is dus niet noodzakelijk om software te 
kopen of te bouwen, hardware aan te 

Voordelen voor de klant

Analytics in de vorm van een service is een echte Business Transformation 
Enabler. Een aantal voordelen:

• Gereduceerde complexiteit
• Kortere time-to-market, flexibiliteit en schaalbaarheid, als gevolg van onze 

ruime ervaring en best practices, de toepassing van industriestandaarden en 
onze consultancydiensten  

• Veilig samenwerken en uitwisselen 
• Vertrouwen op de wereldwijde resources van Capgemini
• Grotere agility, op welk device dan ook
• Optimaal gebruik van Big Data

Het IT Delivery Model is ook bijzonder kosteneffectief:

• Stabiele, betrouwbare, veilige IT-services
• Geen kapitaalintensieve investeringen 
• Gedeelde infrastructuur en resources, dus lagere kosten 
• Monitoring en onderhoud zijn eenvoudiger, sneller en goedkoper 
• Backup, recovery en beschikbaarheid zijn geen issues 
• De oplossing is flexibel en schaalbaar en daarmee voorbereid op de toekomst 
• Een gestandaardiseerde, efficiënte aanpak 
• Lagere TCO
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Meer informatie
Wilt u meer informatie over hoe u snel werk kunt maken van 
professioneel business analytics? Neem dan contact op met: 

Jorgen Heizenberg
E-mail: jorgen.heizenberg@capgemini.com
Twitter @jheizenb
Tel. +31 6 1503 0800

Voor meer informatie: www.nl.capgemini.com/bim

schaffen of resources in te zetten. Een 
internetverbinding is genoeg. In feite 
krijgt u een state of the art business 
analytics-fabriek tot uw beschikking. 
Onze oplossing is bovendien benader-
baar via elk willekeurig online device: 
desktop of laptop, tablet of telefoon. 


