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Utrecht, 1 april 2010 

 

Capgemini introduceert Smart Analytics Service voor energiebedrijven 

 

Capgemini heeft vandaag de lancering aangekondigd van Smart Analytics, een nieuw 

business intelligence-platform waarmee energiebedrijven wereldwijd meer waarde 

kunnen halen uit de grote hoeveelheid complexe data die voortkomt uit slimme meters 

en netwerken. De oplossing ondersteunt analytics portals door het ontwikkelproces te 

versnellen van requirements definiëring, datamodellering en van de daaraan 

gerelateerde business logica. Het reduceert zowel de kosten als de risico’s die verbonden 

zijn aan de implementatie van business intelligence-oplossingen bij energiebedrijven, 

door mede gebruik te maken van de allianties met Teradata Corporation en SAP AG 

voor industriespecifieke- en domeinexpertise.   

Smart Analytics biedt energiebedrijven analyse- en rapportagecapaciteit in alle functionele 

gebieden. Daarnaast verschaft het een geïntegreerd platform voor de toepassing van business 

intelligence. Het verspreidt direct bruikbare informatie naar alle niveaus van de organisatie 

op basis van rolgebonden toegang en veiligheid. De belangrijkste voordelen hiervan zijn:  

 Verbeterde toegang tot data en beslissingsondersteuning in de vorm van interactieve 

dashboards, rapporten en tools voor het uitvoeren van ad hoc zoekopdrachten om data 

te analyseren uit diverse business-gebieden, in één eenduidig geïntegreerde oplossing.  

 Monitoring en analyse voor programma’s zoals Demand Response campaigns, 

Predictive Asset Maintenance, etc. 

 Voorgedefinieerde en uitbreidbare datamodellen voor energiebedrijven ontwikkeld 

door Teradata®. Dit borgt de toegankelijkheid en schaalbaarheid van data, terwijl het 

ook hergebruik en documentatie ondersteunt.  
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Smart Analytics is ontworpen om energiemaatschappijen te ondersteunen die bezig zijn met 

de voorbereiding, uitvoering of het beheer van slimme netwerken. Volgens Gartner Inc zullen 

energiebedrijven in 2014 genoodzaakt zijn om hun investeringen in business intelligence te 

verdubbelen om de stroom data te verwerken die voortkomt uit slimme netwerken
1
. 

Smart Analytics versterkt de recentelijk gelanceerde  Business Information Management 

(BIM) serviceline, die bestaat uit 4.000 BIM consultants, inclusief een Centre of Excellence 

in India, met 1.000 specialisten. BIM-diensten van Capgemini omvatten onder meer strategic 

information management blueprinting; data-architectuur, -warehousing en -management; 

data-analyse en performancerapportages, electronic file management, dataherstel en portals. 

Smart Analytics versterkt ook  de Smart Energy Services (SES) serviceline en bouwt verder 

op de kennis en ervaring op het gebied van slimme meters en netwerken, ontwikkeld in 

samenwerking met meer dan 20 Noord-Amerikaanse en Europese energiemaatschappijen 

sinds 2004. 

1
 Bron: Gartner Inc: “Predicts 2010: Energy and Utilities Are Challenged by Sustainability 

Concerns,” Zarko Sumic, Keith Harrison, Randy Rhodes, Kristian Steenstrup, 4 Dec 2009 

Bezoek voor meer informatie: www.capgemini.com/smartenergy 
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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 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.  

 

Rightshore® is een gedeponeerd handelsmerk van Capgemini.  

 

Teradata, the Teradata logo, and Raising Intelligence are trademarks or registered trademarks of 

Teradata Corporation and/or its affiliates in the U.S or worldwide 

 

http://www.capgemini.com/smartenergy
http://www.nl.capgemini.com/
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Voor meer informatie: 

 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Woordvoerder 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 

mailto:persvoorlichting.nl@capgemini.com

