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Capgemini lanceert SAP Lifecycle  
  

Waarde staat centraal in nieuwe service die flexibele SAP-updates biedt tegen lage kosten  
 

 

Capgemini Group heeft vandaag de lancering bekendgemaakt van een nieuwe en innovatieve SAP 

Lifecycle dienst. Deze abonneedienst biedt steeds de meest recente SAP-functionaliteit aan en 

vervangt daarmee de traditionele “implementeer en betaal” benadering door een “abonneer en 

verbeter non-stop” service. Klanten hebben op deze manier controle over zowel de kosten als het 

bereik van hun SAP-implementaties. Dit unieke SAP serviceconcept optimaliseert het gebruik van 

SAP Business Suite7 
1
 en richt zich op het aanzienlijk reduceren van de kosten die met de 

levenscyclus en de time-to-market van een applicatie zijn gemoeid. Tegelijkertijd geeft het klanten 

voortdurend toegang tot de meest actuele SAP-functionaliteit en verbeteringen op een schaalbare 

basis. Klanten kunnen de gewenste services vanuit een menu te selecteren, om het gebruik van de 

gewenste services naar eigen inzicht te managen. 

 

Terwijl de kosten voor applicatiemanagement een zware last blijven vormen en applicatielandschappen 

complexer worden, heeft Capgemini een oplossing ontwikkeld waarmee organisaties de implementatie en 

toepassing van nieuwe software kunnen vereenvoudigen op een manier die minder belastend is voor de 

eigen operatie. Met deze oplossing richt Capgemini zich op het behalen van meer efficiency en 

voorspelbaarheid, naast kostenbesparingen en het verhogen van omzet. 

 

SAP Lifecycle is een nieuwe component van Capgemini’s “Application Lifecycle Services”, 

geïntroduceerd in december 2009 om klanten te ondersteunen in het managen van de complete 

                                                           
1
 SAP Business Suite is een allesomvattend business platform ontworpen om bedrijven succesvol te laten samenwerken, 

ongeacht de bedrijfsactiviteiten of de netwerkomgeving. Als launch partner van SAP (in 2009) heeft Capgemini zijn 

commitment versterkt om klanten te helpen om business en IT- strategieën   customers optimize their business and IT strategies 

in challenging economic times. Capgemini is one of only four global launch partners of SAP Business Suite 7.  
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applicatielevenscyclus, van ontwikkeling tot beheer, inclusief testen, implementatie en optimalisatie. De 

lancering hiervan was een erkenning van het feit dat er een significante verschuiving in de markt 

plaatsvindt van traditionele “bouwen en inzetten” modellen naar een meer geïntegreerde vorm van  

lifecycle management. Deze meest recente service beantwoordt de overgang naar meer waardegedreven 

diensten.  

 

Frank Wammes, lid van het SAP Global Leadership Team van Capgemini:‘Nu spenderen bedrijven 

gemiddeld meer dan 85% van hun IT budget aan het beheren van huidige functionaliteit. Slechts 15% kan 

worden aangewend voor innovatie met behulp van IT. Het Application Lifecycle Services concept helpt 

organisaties om hier meer balans in te krijgen.’ 

 

Het nieuwe SAP Lifecycle service concept zal de time-to-market van nieuwe softwarecomponenten 

drastisch verlagen. Daarnaast zal het klanten helpen om software in nieuwe gebieden toe te passen, 

waardoor processen efficiënter worden. Het zal ook helpen om taken sneller uit te voeren en fouten te 

verminderen, door manuele taken te vervangen door geautomatiseerde taken, bijvoorbeeld bij de 

financiële maandafsluiting. Dit zal medewerkers in staat stellen om zich op hun kerntaken te focussen en 

meer waarde toe te voegen, zodat bedrijven efficiënter kunnen opereren; zowel in de front office als in de 

back office en variërend van finance & control tot procurement en HR. 

 

Deze nieuwe services worden als een abonneedienst aangeboden, waardoor CAPEX (capital expenditures) 

verschuiven naar OPEX  (Operating Expenditures). Dit maakt IT-investeringen voor klanten stabiel en 

voorspelbaar voor een periode van drie tot vijf jaar. 

  

SAP Lifecycle kan zowel via traditionele modellen als via Software as a Service modellen
2
 worden 

geleverd, wat aanzienlijke voordelen oplevert: 

1) Verlaging van de total cost of ownership (TCO) via efficiënte leveringsmodellen zoals shared 

service centres – met de inzet van het Capgemini Rightshore® global delivery model en 

                                                           
2
 SAP Lifecycle Services kunnen worden geleverd als een Software as a Service, een “pay as you go” model, waarbij de klant 

betaalt naar gelang het maandelijkse gebruik van de dienst. Dit kan vanuit een cloud-omgeving worden geleverd (zowel private 

clouds als hybride clouds)  
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Capgemini’s Collaborative Business Experience. Zo zijn de beste talenten steeds op de juiste 

locaties beschikbaar, naar gelang de behoefte van de klant.  

2) Snellere time-to-market – door de innovatieve menukaart benadering, waardoor ondernemingen 

software en bijbehorende services kunnen selecteren tegen een vaste prijs, een vastomlijnde 

implementatietijd en een maximale benutting van de voordelen van een snelle time-to-market.  

3) Verbeterde economische waarde door de verhoogde wendbaarheid en flexibiliteit van de 

softwareoplossing. 

4) Afrekenen op abonneebasis – waardoor alle gestandaardiseerde en geïndustrialiseerde services 

tegen een voorspelbaar, vast maandelijks tarief kunnen worden geleverd. 

 

Capgemini heeft al pilots draaien met deze nieuwe service bij een aantal klanten waaronder Fiat Group, 

Steelcase (wereldwijd marktleider in kantoorinrichting) en Sidel (producent van vloeistofverpakkingen).  

 

John Brahim, General Manager van Capgemini’s Application Lifecycle Services global service line 

vertelt:’We veranderen de wijze waarop we SAP-diensten leveren op een fundamentele manier van 

losstaande integratieprojecten naar een abonneemodel. Dit betekent niet alleen dat kosten voorspelbaar 

worden, maar ook een toegenomen flexibiliteit om te innoveren, waardoor we feitelijk ‘innovation as a 

service’ aanbieden. Klanten profiteren zowel van de nieuwste mogelijkheden, geleverd worden vanuit de 

Capgemini cloud, als van de toegevoegde waarde die onze menukaart met services biedt om controle te 

krijgen over kosten en bereik van hun SAP-implementatie.’        

 

Klik voor meer informatie over Capgemini’s Application Lifecycle Services portfolio op:  

http://www.capgemini.com/news-and-events/news/capgemini-creates-global-application-lifecycle-

services/ 

 

 

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 

http://www.capgemini.com/news-and-events/news/capgemini-creates-global-application-lifecycle-services/
http://www.capgemini.com/news-and-events/news/capgemini-creates-global-application-lifecycle-services/
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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 gedeponeerd 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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