
 NIEUWSBERICHT 

 

 

Utrecht, 26 juli 2011 

 

 

Capgemini en Canon sluiten alliantieovereenkomst voor de ontwikkeling van 

managed print services voor werkplekdiensten  
 

 

Capgemini Nederland B.V. (“Capgemini”) en Canon Nederland N.V. (“Canon”), wereldwijd marktleider 

in digital imaging solutions, hebben een alliantieovereenkomst afgesloten om in Nederland samen te 

werken op het gebied van managed print services en intelligent workspace solutions, de innovatieve  

werkplekdienstverlening van Capgemini. 

 

Intelligent workplace solutions bieden verhoogde productiviteit en grotere gebruikerstevredenheid. Dit gebeurt 

door het implementeren van een uitgebreide set van passende applicatie- en infrastructuurdiensten vormgegeven 

rond vastgestelde gebruikersprofielen, gebaseerd op een evaluatie van rollen, applicaties en service levels. 

Intelligent workplace solutions verlagen en vereenvoudigen de kosten voor eindgebruikerdiensten en verhogen 

de efficiency en productiviteit. Eindgebruikers worden voorzien van een service, toegesneden op de applicaties 

en infrastructuur die benodigd zijn voor het uitvoeren van een specifieke rol. Het is een veelzijdig 

communicatieplatform dat e-mail, messaging, telefonie en teleconferenties geheel integreert. Het faciliteren van 

mobiele en thuiswerkfuncties onderstreept het flexibele en veelzijdige karakter van deze werkplekdienst.    

 

Een belangrijk aspect van deze dienstverlening vormen de managed print services van Canon, dat de Canon 

multifunctionals, software, workflow-oplossingen en print- en imagingdiensten omvat. Frans van den Hurk, 

CEO van Capgemini Infrastructure Services Benelux zegt over de overeenkomst: ‘We passen goed bij elkaar. 

Intelligent workplace solutions zijn erop gericht om innovatieve en flexibele oplossingen te bieden voor 

werkplekdiensten. De managed print services van Canon zijn volledig afgestemd op de doelstellingen die we 

met intelligent workplace willen bereiken.’ 

 

Onderdeel van de alliantie is ook dat Canon en Capgemini elkaar zullen ondersteunen in hun wederzijdse 

verkoopprocessen. Martin Trampe, Managing Director van Canon Nederland, zegt: ‘Dat Capgemini en Canon 

nu gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van intelligent workplace solutions is heel waardevol. Het zal ons 

ondersteunen bij het verder versterken van onze respectievelijke positie in de markt.’ 
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Over Capgemini 

Met 112.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van 

consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2010 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 8,7 

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 

Woordvoerder 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453  

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 
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