
 

   

   
 

 

 

 

 

PERSBERICHT 

 

 

Utrecht, 19 mei 2010 

 

Capgemini en Microsoft helpen bedrijven bij overstap naar Cloud 

 

Nieuwe cloudservices op basis van Business Productivity Online Suite van Microsoft en 

nieuwe Infostructure Transformation Services van Capgemini 

 

Capgemini Group en Microsoft Corp. hebben een alliantieovereenkomst ondertekend om 

bedrijven te helpen bij de overstap naar Cloud. De alliantie houdt onder meer in dat Capgemini 

de Microsoft Business Productivity Online Suite gaat aanbieden (de Cloud-gebaseerde 

communicatie- en samenwerkingsservice van Microsoft) door de onlangs door Capgemini 

aangekondigde Infostructure Transformation Services. Deze unit is speciaal opgericht zodat 

klanten sneller op hun kosten kunnen besparen en de voordelen van de Cloud en Software-as-a-

Service kunnen benutten. 

 

Capgemini gaat de Microsoft Business Productivity Online Suite voor communicatie en 

samenwerking wereldwijd aanbieden. Door samen te werken met Microsoft kan Capgemini zijn 

klanten aantrekkelijke Cloud-toepassingen aanbieden. Zo kunnen zij gebruik gaan maken van nieuwe 

commerciële modellen die uitgaan van Cloud-computing en tegelijk voldoen aan de eisen die het 

bedrijfsleven stelt: betrouwbaarheid, zekerheid, bescherming en een bekende Microsoft-interface. 

Dankzij het flexibele, ‘hybride’ model kan de klant de Cloud-technologie van Microsoft gebruiken 

voor een deel van de gebruikers of voor alle gebruikers. Dit maakt een overstap in eigen tempo 

mogelijk. 

 

“Capgemini heeft een lange traditie met sterke klantrelaties, uitstekende technologische 

adviesdiensten en waardevolle professionele diensten en outsourcing. Microsoft biedt op zijn beurt 

innovatie op het gebied van Cloud-technologie en de populairste productiviteits- en 

samenwerkingstools ter wereld. Capgemini heeft al een uitstekende alliantie met Microsoft. Deze 

http://www.microsoft.com/online
http://www.capgemini.com/its


 

   

   
 

 

 

 
aankondiging, samen met onze recente overeenkomst over Windows Azure, versterkt die relatie alleen 

maar”, aldus David Boulter, Vice President, Global Infostructure Transformation Services van 

Capgemini. “Samen bevinden Microsoft en Capgemini zich in een uitstekende positie om Cloud-

diensten aan te bieden waarmee klanten kunnen innoveren en differentiëren enerzijds en kosten 

verlagen anderzijds.” 

 

Capgemini en Microsoft gaan gezamenlijk wereldwijd investeren in sales, technische training en 

marketing voor de meest uiteenlopende sectoren. Andere doelstellingen van Capgemini zijn: 

 

 Oprichten van een Center of Expertise offshore en opleiden van meer dan duizend 

consultants, zowel on- als offshore, voor de implementatie/migratie rond de Business 

Productivity Online Suite. 

 Ontwikkelen en opleveren van een set versnellers die klanten helpen bij de migratie naar de 

Business Productivity Online Suite. 

 Met behulp van het RAIN-proces van Capgemini (RApid INnovation) instaan voor een snelle 

visualisatie en acceptatie van de Business Productivity Online Suite bij de klanten van 

Capgemini.  

 Aanbieden van ‘Journey to the Cloud’ Accelerated Solutions Environment-sessies, waarmee 

klanten een roadmap naar de cloud kunnen uitwerken in een beknopte workshop van twee 

dagen.  

  

 
Pieter Nieuweboer, Vice-President bij Capgemini Nederland: “ Capgemini heeft in Nederland 

recentelijk twee workshops geïntroduceerd die klanten ondersteunen in hun Journey to the Cloud. Er 

blijkt veel behoefte bij onze klanten te bestaan om meer over dit thema te weten. Wat is Cloud? Welke 

kansen biedt het voor onze organisatie?De Cloud Awareness workshop geeft executives in een 

dagdeel inzicht in wat Cloud nu is en hoe men het moet positioneren. De tweede workshop beslaat 

een gehele dag en gaat dieper in op het onderwerp, waarna klanten aan het einde van deze dag een 

duidelijker inzicht hebben in de kansen die Cloud specifiek voor hun organisatie kan bieden.”  
 

 
Gezamenlijke klanten, waaronder C10, werken al met de Microsoft Business Productivity Online 

Suite in combinatie met services van Capgemini. De migratie bij C10 is vlot verlopen, zonder enige 

opleidingskosten, dankzij de bekende gebruikersinterface van de Microsoft Online Services.  

 
“De combinatie van de consulting van Capgemini en de technologie van Microsoft is zonder meer 

indrukwekkend”, aldus Edouard Pabanel, IT-directeur van C10, een belangrijke distributeur van 

consumentenproducten in Frankrijk.“Onze keuze viel op de Microsoft Business Productivity Online 

Suite van Capgemini, omdat Capgemini kon instaan voor de beveiliging, professionele capaciteiten 

http://www.microsoft.com/windowsazure/


 

   

   
 

 

 

 
en bekende omgeving die wij voor ogen hadden, ondersteund door de ervaring en uitstekende 

dienstverlening van Capgemini.” 

 

“Met deze diensten kunnen investeringen in infrastructuur tot een minimum beperkt blijven, 

Bovendien zijn ze snel te implementeren, maar wel met de betrouwbaarheid en beveiliging die 

bedrijven verlangen”, aldus Simon Witts, Corporate Vice President van de Enterprise and Partner 

Group van Microsoft.“Met de Microsoft Online Services kunnen klanten tussen tien en vijftig procent 

aan IT-uitgaven besparen.” 

 

EINDE BERICHT 

 

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 30 

landen en heeft wereldwijd 90.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2009 een 

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

 

Over Microsoft 
Microsoft (NASDAQ: MSFT) is opgericht in 1975 en stelt met zijn software, diensten en 

technologische oplossingen mensen en organisaties overal ter wereld in staat hun ambities te 

verwezenlijken. 

 

Voor meer informatie: 

 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Woordvoerder 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453  

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 

 

Microsoft Press contact: 

Rapid Response Team 

Waggener Edstrom Worldwide 

Tel: +1 503 443-7070 

E-mail: rrt@waggeneredstrom.com 
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