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Capgemini lanceert nieuwe MDM dienst op Gartner Master Data Management 

Summit 2011 

 
  
 

Utrecht, 7 februari 2011 

 

Capgemini heeft een nieuw initiatief rondom Master Data Management (MDM) gelanceerd tijdens de 

Gartner Master Data Management Summit 2011 in Londen. Als onderdeel van deze nieuwe focus wil 

Capgemini  de mondiale activiteiten op het gebied van Busines Information Management verder 

versterken met een compleet portfolio aan MDM-diensten, waaronder advisering, implementatie en 

outsourcing. 

 

De overgrote meerderheid van internationaal opererende bedrijven vertrouwt niet blindelings op de 

betrouwbaarheid van managementrapportages en worstelt met grote hoeveelheden data.  Een slechte beheersing 

van Master Data Management is een bekend fenomeen dat problemen oplevert in de afhandeling van één derde 

van alle klanttransacties en alleen al verantwoordelijk is voor miljarden dollars aan kosten in de Amerikaanse 

retailsector
1
. Capgemini’s MDM initiatief is het antwoord op de groeiende behoefte aan informatieoplossingen 

waarmee organisaties de aanzwellende stroom data kunnen managen, accurate informatie kunnen produceren en 

effectief kunnen inspelen op informatie uit sociale netwerken. 

 

Capgemini’s methode maakt het voor organisaties mogelijk controle te krijgen over alle kritieke master data 

door een eenduidige aanpak aan te bieden van besturing, operatie en integratie. Het stroomlijnt en distribueert 

daarnaast ook alle relevante data naar medewerkers, afdelingen en partners. MDM faciliteert verder meerdere 

systeemarchitecturen, platforms en applicaties in alle delen van de waardeketen.  

 

Volgens Gartner Inc. zal “in 2014 zo’n 66% van de Fortune 500 bedrijven twee of meer MDM-oplossingen 

hebben geïmplementeerd ter ondersteuning van hun MDM-strategie”
2
 

 

Paul Nannetti, Global leader van Capgemini’s BIM Service Line zegt: “MDM is een van onze belangrijkste groeigebieden 

in 2011. We vinden dat MDM niet moet worden gezien als een technologische, maar als een zakelijke uitdaging. Onze 

aanpak is om te focussen op effectieve resultaten, waarbij we een soepele oplossing leveren die onze klanten ondersteunt in 

hun dagelijkse operatie en bij het efficiënt uitvoeren van accurate analyses. De sleutel tot succesvolle MDM is begrip te 

hebben  van de zakelijke waarde van datamanagement. Voor ons is het essentieel om het te analyseren als een onderdeel 

van de gehele business, in plaats van het te zien als een simpel data-integratie probleem.” 
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Steve Jones, verantwoordelijk voor MDM bij Capgemini, zegt: “Door onze klanten een consistente en businessgedreven  

aanpak van MDM te bieden, kunnen we effectieve oplossingen bieden die snellere en meer duurzame resultaten 

opleveren.” 

 

MDM is onderdeel van Capgemini’s wereldwijde  BIM Service Line. Er zijn nu hiervoor 7.000 consultants actief, met een 

eigen Center of Excellence in Mumbai, India. BIM diensten van Capgemini omvatten strategic information management 

blueprinting, data-architectuur,- warehousing en –management, data-analyse en performance reporting, electronic file 

management en portals.  

 

1 TWDI (The Data Warehousing Institute) and research by The Standish Group 

2 Gartner, Inc. Hype Cycle for Master Data Management, 2010, Andrew White, John Radcliffe, November 8, 2010. 

 

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 

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. 
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