
De uitdaging
U bent verantwoordelijk voor een IT-omgeving met een overweldigende complexiteit 
en het daarbij horende kostenplaatje. Als vele anderen is uw budget gebaseerd op 
“keeping the lights on” en is er geen ruimte voor investeringen in nieuwe initiatieven. 
De vraag vanuit uw businessafdeling naar nieuwe functionaliteit, flexibiliteit en snelheid 
wordt echter steeds luider. U worstelt met de vraag:  meer investeren in veelal verou-
derde technologie? De beslissing uitstellen, of misschien ‘nee’ verkopen?

De droom
In dit soort gevallen heeft u behoefte aan een moderne, kostenefficiënte oplossing die 
perfect de businessstrategie en doelen van uw bedrijft ondersteunt. Het is wenselijk 
dat u uw applicaties met een snelle Return of Investment (ROI) op basis van een lagere 
Total Cost of Ownership (TCO) kunt vernieuwen. Een stabiel en innovatief fundament is 
hiervoor noodzakelijk. Lagere kosten voor het realiseren van wijzigingen en een signifi-
cante verbetering van de flexibiliteit en stabiliteit. Daarnaast wilt u geen stilstand, maar 
vooruitgang:  waarde toevoegen in de vorm van nieuwe functionaliteit.

Innoveer, bespaar en 
vergroot toegevoegde 
waarde.”

Application  Maintenance  Innovation 

“
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Het antwoord
Het antwoord is de combinatie van applicatiebeheer en beheerinnovatie: Capgemini’s 
Application Maintenance Innovation. Met Application Maintenance Innovation worden 
uw bestaande applicaties vanuit de beheersituatie met behulp van de Agile Factory-
aanpak op een gecontroleerde en uiterst efficiënte wijze overgezet in een moderne 
applicatie in de cloud of indien gewenst on-premise binnen uw eigen IT-landschap. 
Klaar voor de toekomst! 

Capgemini heeft met haar Agile Factory op basis van het Mendix Applicatieplatform 
bewezen tot vier  keer productiever te zijn bij de realisatie van nieuwe applicaties. Dit 
resulteert in meer functionaliteit, minder kosten, of een combinatie.  Ook wordt er in  
de beheerfase een significante besparing in beheerkosten gerealiseerd.

Stelt u uzelf voor:  uw applicatie wordt in razend tempo gerealiseerd met minimale 
impact op de business, waarbij binnen de scope van het project ruimte is voor het toe-
voegen van nieuwe functionaliteit.  De businesscase is eenvoudig: uw businessafdeling 
krijgt de applicatie die ze nodig heeft, de ROI is veelal kleiner dan twee jaar en de TCO 
gaat al snel met 25% naar beneden! De oplossing voor uw applicaties met een hoge 
TCO en een hoge toegevoegde waarde! 

Application Maintenance Innovation stelt u in staat om ook in mindere tijden voorop 
te blijven lopen. Waarom alleen profiteren van technologische vooruitgang bij nieuw-
bouw? Innoveer vanuit applicatie beheer!

Nieuwsgierig geworden?
Application Maintenance Innovation is een dienst die geleverd wordt vanuit de  
Capgemini Agile Factory. Capgemini’s Agile Factory heeft haar beloften al herhaalde-
lijk waargemaakt bij uiteenlopende klanten in verschillende marktsegmenten. Zien is 
geloven. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een vrijblijvende demonstratie 
of een businesscase-workshop en overtuig uzelf: Capgemini’s Agile Factory geeft uw 
business en IT-organisatie een ongekende versnelling. Wanneer u geen tijd te verliezen 
heeft en veel te winnen, dan weet u waar u moet zijn: de Capgemini Agile Factory.

Capgemini Agile Factory Center
Tel. 030 663 33 91
Agilefactory.bnl@capgemini.com

“We zijn in control. 
Met de Agile Factory 
heb ik veel overzicht 
op de gerealiseerde 
functionaliteiten en kan 
ik als opdrachtgever 
meedoen in het ont-
wikkelproces.” 

Alex Palma,  
PostNL 



 

Over Mendix

Mendix levert een krachtig modelgedreven applicatieplatform om snel dynamische applica-

ties te modelleren, testen, integreren en managen in elke bestaande organisatie en iedere 

IT-omgeving. Mendix verbetert het aanpassingsvermogen door de bedrijfsactiviteiten te 

stroomlijnen, risico’s te verkleinen en de kosten duurzaam te verminderen. 

Mendix is opgericht in 2005 en met ruim 20.000 gebruikers wereldwijd is één van de snelst 

groeiende softwarebedrijven in Nederland. Capgemini is partner van Mendix en investeert 

intensief in het opbouwen van kennis en ervaring van het Mendix platform. Op dit moment 

zijn al meer dan 50 Capgemini-professionals in Mendix opgeleid.

Voordelen van Mendix:

•  Lage doorlooptijd, snellere time-to-market, hogere acceptatie gebruikers.

•  Eenvoudiger en sneller functionele change requests doorvoeren.

•  Gecontroleerd aansluiten, migreren/consolideren van bestaande paketten en databron-

nen via open standaarden.

•  Sneller en flexibeler dan ‘traditioneel, gecodeerd’ maatwerk (als voorbeeld: drie tot vier 

maal sneller dan traditioneel Java).

•  Beter beheerbaar en beheersbaar dan ‘traditioneel, gecodeerd’ maatwerk.

•  Verlagen van TCO voor integraties en bedrijfstoepassingen

•  Cloud oplossing dus snel en flexibel schaalbaar. Wanneer noodzakelijk ook on-premise 

inzetbaar.

Powered by Mendix
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Voor meer informatie: 
 
Capgemini Nederland B.V. 
Papendorpseweg 100 
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 
The Netherlands 
Tel. 030 663 33 91  

De informatie in dit document is eigendom. ©2012 Capgemini.  
Alle rechten voorbehouden. Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini.

Over Capgemini
Met meer dan 120.000 mensen  in 40 landen is Capgemini wereldwijd een 
van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- 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 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


