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Utrecht, 25 oktober 2010 

 

Capgemini uitgeroepen tot Partner of the Year op EMC Momentum 2010 

 
 

Capgemini is voor het tweede jaar op rij door EMC IIG (Information Intelligence 

Group) uitgeroepen tot Partner of the Year tijdens de Momentum Conference Europe 

2010 in Lissabon. 

Capgemini behoorde tot een groep van zeven partners die, ieder in een andere categorie, een 

prijs in ontvangst mochten nemen. Partner of the Year awards worden gegeven aan partners 

die hun sales -en businessdoelstellingen overtreffen, een significante bijdrage leveren aan het 

succes van klanten en een sterke betrokkenheid tonen bij de commerciële ondersteuning van 

EMC IIG. 

 

Momentum Europe wordt dit jaar gehouden van 25 tot en met 28 oktober en is het grootste 

congres op het gebied van enterprise content management en information governance buiten 

de Verenigde Staten. De toekenning van de EMC global Partner of the Year award is een 

erkenning van Capgemini’s kwaliteit van dienstverlening, betrokkenheid en vermogen om 

snel en met succes mee te groeien met de sterk toegenomen vraag in met name de Verenigde 

Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland. 

 

Door de continue hoge vraag naar een betere beheersing van hoge volumes ongestructureerde 

data, sloot Capgemini een partnership af met EMC IIG om gezamenlijk te kunnen investeren 

in marketingactiviteiten. De alliantie is een strategisch onderdeel van Capgemini’s Business 

Information Management (BIM) service line. 

 

Paul Nannetti, verantwoordelijk voor de Business Information Management (BIM) service 

line, nam de prijs namens Capgemini in ontvangst: “We zien bij onze klanten een groeiende 

vraag naar content management- en archiveringsoplossingen. We hechten veel waarde aan 

onze wereldwijde strategische samenwerking met EMC op dit gebied en zijn dan ook vereerd 
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met onze uitverkiezing tot Partner of the Year door EMC voor het tweede jaar op rij. Dit is 

het bewijs dat we in de afgelopen twaalf maanden samen met EMC veel werk hebben verzet. 

We zien ernaar uit om deze succesvolle relatie voort te zetten.” 

 

 

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 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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