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Utrecht, 10 februari 2009 

 

Capgemini draagt bij aan nieuwe TOGAF™ versie 9  

 

Capgemini heeft met inbreng van zijn expertise en onderdelen van zijn eigen succesvolle 

Integrated Architecture Framework-methode (IAF) bijgedragen aan de nieuwste versie van 

TOGAF™. Dit is het breed geaccepteerde framework van The Open Group en een methode 

voor enterprise architecture. Versie 9 van TOGAF™ omvat aanzienlijke uitbreidingen van 

belangrijke functionaliteiten van het framework die in eerdere versies geïntroduceerd zijn. 

 

“Dankzij het harde werk van onze leden in de laatste anderhalf jaar kan de sector met versie 9 nu 

nog meer voordeel halen uit TOGAF”, aldus Allen Brown, Chief Executive Officer van The Open 

Group. “We zijn blij dat organisaties als Capgemini bijdragen aan de oprichting van een wereldwijde 

standaard doordat de onderneming bereid is om zijn expertise en kennis van zaken op het gebied van 

Integrated Architecture Frameworks ter beschikking te stellen. Het ondernemingsmodel van The 

Open Group berust volledig op transparantie en teamwerk, en dat is een stimulans voor onze 

voortdurende inspanningen om standaarden te creëren die „grenzeloze informatiestromen‟ mogelijk 

maken”. 

 

“Wij geloven dat wereldwijde open standaarden essentieel zijn voor het overbruggen van de kloof 

tussen bedrijfsvoering en informatietechnologie” voegt Ron Tolido, Chief Technology Officer bij 

Capgemini Nederland BV, hieraan toe. “Bij complexe projecten zijn zowel bij de toelevering van de 

componenten als bij de aflevering van de producten en diensten veel verschillende potentiële partners 

betrokken, die op veel verschillende locaties gevestigd zijn. Enterprise architects moeten „dezelfde 

taal spreken‟, wat betekent dat ze dezelfde methodes en frameworks moeten gebruiken. TOGAF biedt 

hen deze gemeenschappelijke taal en we zijn blij dat we hebben kunnen bijdragen aan de 

ontwikkeling en verdere verbetering van TOGAF door de inbreng van een aantal zeer waardevolle 

elementen van onze eigen Integrated Architecture Framework. We zijn ervan overtuigd dat dankzij de 

samenwerking met onze collega‟s uit de sector aan de nieuwe versie, TOGAF versie 9 dé open 

methodologische standaard zal worden voor enterprise architecture.” 
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Het oorspronkelijke persbericht over TOGAF 9 van The Open Group kunt u vinden op 

http://www.opengroup.org/comm/press/.  

 

EINDE NIEUWSBERICHT 

 

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 

resources op de juiste locatie tegen concurrerende prijzen te kunnen leveren.  

Capgemini heeft vestigingen in 36 landen en heeft wereldwijd meer dan 88.000 medewerkers in 

dienst. De organisatie realiseerde in 2007 een omzet van 8,7 miljard euro. Meer informatie is 

beschikbaar op www.nl.capgemini.com. 
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