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Business Analytics van SAS® levert resultaten op voor PECDC, ‘s werelds 

grootste door banken geleid credit data-consortium  

 

SAS en Capgemini bieden analyses voor data- en kredietrisicomanagement 

 

 

Utrecht, 9 mei 2012 

 

Het internationale credit data-consortium PECDC zal de levering van kredietrisicogegevens aan 

leden optimaliseren met behulp van business analytics van SAS, specialist in business analytics-

software en -diensten en Capgemini, een van 's werelds toonaangevende aanbieders van 

consulting, technology en outsourcing diensten. Het in Nederland gevestigde PECDC is een 

grensoverschrijdend initiatief van 33 banken uit Europa, Noord-Amerika, Afrika, Azië en 

Australië. 

 

PECDC zocht financiële software, expertise, hosting- en helpdeskdiensten om de 

‘lidmaatschapswaarde’ voor de aangesloten banken te verhogen. Het gezamenlijke project leidt tot de 

implementatie van flexibele en kosteneffectieve software van SAS, met Capgemini als leidende partij 

in de implementatie en als data-agent. De bij PECDC aangesloten banken leveren twee keer per jaar 

data aan bij Capgemini, waardoor 's werelds grootste databank ontstaat met data over commerciële 

leningen. De database bevat bijna 40.000 facility default records van 26.000 debiteuren in 120 

verschillende landen sinds 1990. 

 

‘Met behulp van Data Agent Services leveren SAS en Capgemini een volledig geautomatiseerde, real-

time dataverzameling- en analyse-infrastructuur  voor een maximaal inzicht in risico’s’, aldus Philip 

Winckle, PECDC voorzitter. ‘Dankzij de samenwerking met SAS en Capgemini heeft PECDC de 

beschikking over de software en de diensten die het nodig heeft om bestaande banken van dienst te 

zijn en nieuwe banken aan te trekken.’ 

 



 

 

 

 

Gemaakt  "door banken, voor banken,"  biedt PECDC haar leden kwalitatief hoogwaardige, 

gestandaardiseerde en transparante historische gegevens om een beter beheer van 

kredietrisicoportefeuilles mogelijk te maken. De integratie van SAS Analytics en SAS Data 

Management en SAS Enterprise BI Server helpt PECDC om de toepassing van business intelligence 

te vereenvoudigen en te versnellen door middel van rol-gebaseerde, self-service interfaces voor alle 

niveaus van gebruikers in alle 28 banken. Met SAS Enterprise Data Integration Server heeft PECDC 

toegang tot alle gegevensbronnen om real-time data-integratie mogelijk te maken ter ondersteuning 

van servicegeoriënteerde architecturen. 

 

‘SAS en Capgemini dekken alles af wat PECDC nodig heeft om succes te behalen. Krachtige, high-

performance business analytics van SAS biedt een superieure gebruikerservaring’, zegt Mikael 

Hagstrom, Executive Vice President SAS Europa, Midden-Oosten, Afrika en Azië-Pacific. ‘Met 

Capgemini kunnen we voor PECDC gemakkelijk de overgang maken van traditionele on-site 

implementatie tot on-demand en private cloud hosting.’ 

 

Capgemini werkte met SAS en PECDC samen aan de implementatie van het op SAS software 

gebaseerde platform. PECDC leden kunnen hun data uploaden met ondersteuning van Capgemini, dat 

ook infrastructuur- en applicatiemanagementdiensten zal leveren. Daarnaast zal Capgemini 

aangesloten banken helpen bij het geautomatiseerd valideren van datakwaliteit, volgens de kritische 

voorwaarden van PECDC. 

 

‘De analyseondersteuning die wij leveren met behulp van SAS-technologie zal PECDC en haar leden 

meer inzicht bieden in hun klantenportfolio. Capgemini en SAS zullen met elkaar PECDC 

ondersteunen om het ledenbestand verder uit te breiden en om te zorgen voor kwalitatief 

hoogwaardige analytische diensten en oplossingen’, aldus Marc Zimmerman, Capgemini Senior Vice 

President en Global Head van Financial Services Business Information Management (BIM). 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

Over PECDC 

PECDC (voorheen bekend als Pan European Credit Data Consortium) is een grensoverschrijdend 

datapooling initiatief voor het actief meten en managen van kredietrisico’s. PECDC is opgericht door 

haar lidbanken om hen te voorzien van historische data van verliezen, analyses en 

onderzoeksbronnen, om bij te dragen aan een beter begrip van kredietrisico’s. PECDC bevordert de 

kwaliteit, de standaardisatie en de transparantie van data, zodat de aangesloten banken beter in staat 

zijn het kredietrisico van hun portfolio te managen. Via haar Methodology Committee en de actieve 

deelname van haar leden, biedt PECDC een internationaal forum voor het verkennen van de 

complexiteit van credit risk management en het delen van best practices. De vereniging werkt op een 

‘give to get’-basis: in plaats van ‘aandeelhouderswaarde’, creëert de actieve deelname van de leden 

‘lidmaatschapswaarde’, waardoor onmiddellijk wederzijds voordeel ontstaat.  



 

 

 

 

 

Over SAS 

SAS is specialist op het gebied van Business Analytics software en dienstverlening, en de grootste 

onafhankelijke business intelligence leverancier. Met innovatieve oplossingen binnen een 

geïntegreerd raamwerk, helpt SAS klanten op meer dan 50.000 locaties hun prestaties te verbeteren en 

waarde te creëren door sneller, betere beslissingen te nemen. 

 

Al sinds 1976 levert SAS haar klanten wereldwijd 'THE POWER TO KNOW'.  

 

Meer informatie is te vinden op: www.sas.com/nl. 

 

Over Capgemini 

Met zo’n 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 klantbehoefte. Als een 

cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de 

Collaborative Business Experience
TM

. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde 

leveringsmodel Rightshore
®
. 

Meer informatie via www.nl.capgemini.com 

 

Rightshore
®
 is een handelsmerk van Capgemini 

 

Voor meer informatie: 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Tel.:+31 30 689 2453 
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