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Utrecht, 23 juni 2010 

 

Capgemini uitgeroepen tot Microsoft’s Global Enterprise Partner of the 

Year 

 

Capgemini Group is door Microsoft uitgeroepen tot Global Enterprise Partner of the 

Year. De prijs is een erkenning van het feit dat Capgemini Group, inclusief Sogeti, 

wereldwijd kwalitatief hoogwaardige oplossingen levert op basis van Microsoft 

software. 

“Microsoft is verheugd dat het Capgemini en Sogeti kan uitroepen tot Microsoft Enterprise Partner of 

the Year”, zegt Mark Hill, Vice President, Enterprise Partner Group, Microsoft Corp.  “Als een van 

de wereldwijd belangrijkste partners van Microsoft op het gebied van Windows 7, en ook een sterke 

partner in ERP en SharePoint oplossingen, helpen Capgemini en Sogeti hun klanten met business 

transformaties door de innovatieve toepassing van Microsoft technologie. Bovendien bieden 

Capgemini en Sogeti oplossingen aan gebaseerd op Microsoft’s Business Productivity Online Suite 

voor communicatie en samenwerking, zodat onze klanten de vruchten kunnen plukken van Cloud 

technologie.” 

 

 “Het winnen van deze Global Award is ook voor Capgemini Nederland van groot belang”, aldus 

Engbert Verkoren, COO Technology Services van Capgemini Nederland. “Het geeft aan dat onze 

strategie om samen met Microsoft een sterke alliantie op te bouwen niet alleen garant staat voor het 

opleveren van zeer succesvolle klantprojecten, maar dat wij daarvoor ook wereldwijde erkenning 

vanuit Microsoft ontvangen. De combinatie tussen het brede Microsoft Platform en onze 

marktspecifieke proposities leveren zeer sterke oplossingen voor onze klanten op.” 

 

Capgemini heeft ruime ervaring in het leveren van Microsoft-oplossingen, waaronder ERP+, dat een 

brug slaat tussen SAP en Microsoft, Cloud-diensten, Application Lifecycle Services, Business 

Information Management en Testing.  
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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.  

 
 

Voor meer informatie: 

 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Woordvoerder 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453 

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 
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