
IMOP: veilig werken met tablets voor 
uw medewerkers

Wat is IMOP?
Het Integrated Mobile Platform (IMOP) biedt u een managed tablet voor een vast 
bedrag per maand. Met deze dienst krijgen uw gebruikers een beveiligde tablet 
met een eigen look & feel, ondersteuning en de mogelijkheid de tablet alleen te 
gebruiken in de zakelijke omgeving.

Deze dienst bestaat uit de volgende onderdelen:
• Een moderne Samsung tablet;
• Een back-up 4G dataverbinding;
• Een gecontroleerde, zakelijke omgeving; 

- Alleen toegangverstrekking aan vooraf goedgekeurde functionaliteit en applicaties;
- Veiligheidscheck applicaties;
- Track en trace optie;

• Een eigen look & feel, huisstijl, op de tablet;
• Een voorgeïnstalleerde tablet; direct te gebruiken bij levering;
• Beheer van de tablet;
• Pick-up en return service;
• Begeleiding bij inrichting van de zakelijke afgeschermde omgeving;
• Goedgekeurde, geteste applicaties.

Deze dienst wordt aangeboden in een leaseconstructie voor een vast bedrag 
per maand.
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Wat kun je met IMOP? 
IMOP stelt u in staat uw gebruikers plaatsonafhankelijk te laten werken. Hiervoor 
wordt een gecontroleerde omgeving aangeboden waarin bedrijfsapplicaties in een 
afgeschermde omgeving draaien. Door het gebruik van tablets is het mogelijk om 
altijd en real-time, leesbare informatie tot uw beschikking te hebben en op basis  
hiervan keuzes te maken.

Dit maakt het mogelijk om op een andere wijze naar de business te kijken en zelfs 
nieuwe ‘mobiele’ business-modellen te ontwikkelen. IMOP biedt een kwalitatief,  
productieklaar platform, dat helpt om snel en gestructureerd de slag naar mobiel 
zakendoen te maken. U hoeft zich alleen nog te richten op de bedrijfsprocessen;  
de technische ondersteuning en contractuele afhandeling wordt verzorgd door IMOP.

Aanbiedingsvormen IMOP?
IMOP wordt op twee manieren aangeboden, namelijk als standalone dienst of als  
marktgerichte oplossing. In de laatste variant wordt een deel van uw bedrijfsproces  
mobiel gemaakt en ingevuld met een combinatie van applicaties en de IMOP-dienst.  

Bij de invulling van de marktgerichte oplossingen werkt Capgemini samen met  
partners die concrete oplossingen hebben voor specifieke marktgebieden. 

Door wie wordt IMOP aangeboden? 
IMOP wordt aangeboden door Capgemini in samenwerking met Vodafone, NSC 
Global en kleine specialistische partijen in het onderwijs en retail. De combinatie van 
de kennis en kunde van deze partijen stelt ons in staat steeds weer een op de markt 
toegesneden kwalitatieve dienst aan te bieden. 

Enkele voorbeelden van marktgerichte IMOP-proposities zijn:
•	SAM - een IMOP-oplossing gericht op het primair onderwijs die het gepersonali- 

seerd leren op de tablet mogelijk maakt en ondersteunt. SAM is een gezamenlijke 
propositie van Capgemini en onderwijsadviesbureau Cedin. 

• Shop in a Box -  een IMOP-oplossing waarmee bedrijven in de retail sector de 
beschikking krijgen over een loyaliteitsprogramma op de tablet. Shop in a Box  
is een oplossing die in samenwerking met m-commerce platform MyOrder  
wordt aangeboden. 

• Out of the Box Leerling Management Systeem - een IMOP-oplossing waarmee 
organisaties de mogelijkheid wordt geboden om een eigen digitale leeromgeving 
te bouwen. 

Meer weten? 
Bent u geïnteresseerd in wat IMOP voor u kan betekenen? Wilt u samen met Capgemini  
een nieuwe mobiele oplossing in de markt zetten? Bent u op zoek naar een uitgebreide 
beschrijving van IMOP en de kosten? Neem gerust contact op met ons! 

Joris Schut
E-mail: joris.schut@capgemini.nl
Tel. 06 5544 7796

Jeroen de Wit
E-mail: jeroen.de.wit@capgemini.nl
Tel. 06 1503 0331

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright © 2016 Capgemini.  

Alle rechten voorbehouden. Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini. 
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Over Capgemini 

Met meer dan 180.000 medewerkers 
in ruim 40 landen is Capgemini 
wereldwijd leider in consulting-, 
technologie- en outsourcingdiensten. 
In 2015 realiseerde de Group een 
wereldwijde omzet van EUR 11,9 
miljard. 

Samen met zijn klanten creëert en 
realiseert Capgemini business-, 
technologie- en digitale oplossingen, 
toegesneden op de klantbehoefte, 
wat leidt tot innovatie en een beter 
concurrentievermogen. 

Als een diverse, multiculturele 
organisatie heeft Capgemini een 
geheel eigen, onderscheidende 
we rk w i j ze  ont w ikke ld,  de 
Collaborative Business ExperienceTM. 
Hierbij maakt Capgemini gebruik 
van het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®

Meer informatie over ons vindt u op 
www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een gedeponeerd handelsmerk 

van Capgemini.

®®

http://www.cedin.nl/778/over-cedin.html
https://myorder.nl/

