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Canon Europe sluit Business Information Management partnership af met 

Capgemini 

 

Utrecht, 2 november 2010 

 

Capgemini Nederland B.V. is geselecteerd om ondersteuning te bieden aan Canon’s One View 

programma. Capgemini zal helpen bij de implementatie van een Business Information 

Management (BIM) programma dat zich richt op de consolidatie van managementinformatie- en 

business intelligence-functies binnen Canon Europe. 

 

Om zich aan te passen aan de continu veranderende businessomgeving richt Canon Europe zich op het 

verder verbeteren van efficiency door het intelligent gebruik van IT. Ter ondersteuning hiervan heeft 

Canon Europe een transformatieprogramma in gang gezet onder de naam One View. Dit programma is 

erop gericht Canon’s marktgerichte business units in EMEA en in de opkomende markten naar een 

eenduidige manier van werken te brengen. Naar verwachting zal dit aanzienlijke operationele synergie 

opleveren en toegevoegde waarde bieden aan Canon en haar klanten in Europa, het Midden Oosten en 

Afrika.  

Capgemini zal Canon Europe helpen met het oprichten van een Business Intelligence Competence 

Center (BICC) en met het bouwen en onderhouden van een nieuw Enterprise Data Warehouse. Dit zal 

worden gerealiseerd met behulp van een door Capgemini ontwikkeld BI Services-concept gebaseerd 

op het Rightshore
®
-leveringsmodel. Hierbij worden de beste talenten ingezet vanuit een juiste balans 

tussen onshore, nearshore en offshore locaties. 

Ben Szczerba, EMEA One View Programme Director (Business Intelligence and Master Data 

Management), Canon Europa N.V., zegt: ‘Partnerships gebaseerd op een bewezen track record en met 

een meetbare waarde voor de business zijn heel belangrijk. Canon zocht partners die kunnen helpen 

bij het volbrengen van deze reis. Wij zijn ervan overtuigd dat we zo’n partner hebben gevonden in 

Capgemini.’ 

‘We zijn erg verheugd dat we Canon kunnen ondersteunen in dit strategisch programma. Onze 

investeringen in het ontwikkelen van onderscheidende methodes en innovaties op het gebied van de 

levering van Business Intelligence en onze inspanningen om onze Business Information Management 

practice verder uit te bouwen, leiden tot duurzaam succes bij onze klanten,’ aldus Paul Nannetti, 

Global leader BIM Service Line, Capgemini. 
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Over Capgemini  
Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten 

in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en 

outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij werkt Capgemini op 

een onderscheidende manier - the Collaborative Business Experience™ - samen met zijn klanten aan het 

behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde 

leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties 

dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft 

vestigingen in meer dan 35 landen en heeft wereldwijd ruim 100.000 medewerkers in dienst. De organisatie 

realiseerde in 2009 een omzet van 8,4 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.  

 

Rightshore ® is een handelsmerk van Capgemini 
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