
 

 

Strategische samenwerking Capgemini, Sybase en SAP voor ontwikkeling en 

toepassing van mobiele oplossingen  

 

Utrecht, 29 september 2011  

Capgemini is een samenwerking aangegaan met Sybase, onderdeel van SAP, om de zakelijke toepassing 

van mobiele oplossingen te managen. Capgemini zal mobiele oplossingen hosten, ondersteund door 

Sybase® Managed Mobility technologie en zal deze aanbieden op basis van software-as-a-service (SaaS) 

en platform-as-a-service (PaaS).  Daarnaast hebben Capgemini en SAP AG de intentie uitgesproken om 

een overeenkomst aan te gaan om onderscheidende mobiele oplossingen van SAP beschikbaar te maken 

voor klanten. 

Het gebruik van zakelijke mobiele toepassingen in bedrijven groeit, naarmate meer medewerkers mobiele 

apparaten gebruiken voor het uitvoeren van bedrijfskritische taken en real-time besluitvorming. 

Consumententechnologie is de stuwende kracht achter de ontwikkeling van mobiliteit binnen organisaties, 

waarbij medewerkers op zoek zijn naar dezelfde mobiele ervaringen die zij ook in hun privéleven hebben.  

‘We vinden dat nu de tijd is aangebroken om in deze markt verder uit te breiden in samenwerking met SAP en 

Sybase, gebruikmakend van onze kennis en expertise op het gebied van mobiele oplossingen’ zegt Fernando 

Alvarez, vice president Mobile Solutions practice leader bij Capgemini. ‘We kunnen een van de meest complete 

suites met SAP-oplossingen aanbieden, zowel on-site als in de vorm van een service. Hierbij bieden we 

meerdere opties, naar gelang de behoeften van de klant, van  licensing tot implementatie, hosting en beheer.”  

 

Via de overeenkomst met Sybase, kan Capgemini mobiele diensten zowel on-site aanbieden als in een gehoste 

omgeving, via een publieke of private cloud, inclusief:    

 Mobile device management ondersteund door Afaria® mobile device management solution, inclusief 

bijbehorend beheer, hosting en implementatieondersteuning. 

 Mobile enterprise application platform services en bijbehorende mobiele applicaties gebouwd op het 

Sybase Unwired Platform  

 

„Capgemini heeft nauw met ons samengewerkt in de architectuur, het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren  

van de nieuwe generatie SAP workflow scenarios,met behulp van het Sybase Unwired Platform,’ zegt Dirk Du 

Toit, group director, Architecture and Enabling Technologies van The Coca Cola Refreshments 

Company (CCR). ‘Het standaardiseren op mobiele platforms die verschillende mobiele operating systemen 

http://www.sybase.com/mobilize/managed-mobility
http://www.sybase.com/products/mobileenterprise/afaria
http://www.sybase.com/products/mobileenterprise/sybaseunwiredplatform


ondersteunen, een snelle ROI opleveren en lage gebruikskosten hebben, is essentieel voor het succes van onze 

mobiele strategie’ 

 

Capgemini zal ook mobiele end-to-end oplossingen bieden via een eenvoudige maandelijkse vergoeding voor 

het gebruik van mobility software van SAP, hosting en applicatieondersteuning, wat de volgende voordelen 

heeft voor klanten: 

 Minder complexiteit door het bundelen van software en services, van installatie tot beheer, zonder dat er 

van tevoren hoeft te worden geïnvesteerd. 

 Investeringen in bestaande technologie kunnen via SAP-oplossingen benut worden. Transacties kunnen 

worden uitgevoerd via een nieuwe, eenvoudig te gebruiken interface. 

 Snellere ROI voor de klant door het real-time verzamelen van accurate mobiele data, het stroomlijnen 

van data en het verminderen van manuele handelingen. 

 Risico‟s voor maatwerksoftwareontwikkeling worden beperkt en de nadelen die verbonden zijn aan het 

in bezit hebben van eigen IT-applicaties worden vermeden. 

 

Capgemini en SAP voorzien de ontwikkeling van een gestructureerd go-to-market model gericht op het 

promoten van een hechtere samenwerking tussen salesteams. Daarnaast willen Capgemini en SAP 

gebruikmaken van de service offerings van Capgemini ter ondersteuning van de hoogwaardige mobiele 

applicaties van SAP, zoals SAP® Mobile Sales application, Sybase® Mobile Workflow application for SAP 

Business Suite, SAP® Mobile Service application, inventory management, materials management en warehouse 

management applicaties, evenals point-of-sales oplossingen voor belangrijke verticale markten zoals consumer 

products, olie en gas, manufacturing en retail. 

 

‘Mobility zet het speelveld voor bedrijven op zijn kop. We anticiperen op het feit dat zo’n 1 miljard mensen 

gebruik kunnen maken van de toegevoegde waarde van hun SAP back-office systemen via een smartphone of 

een tablet’ zegt Chris McClain, senior vice president, Global Mobility and Sybase Solutions, SAP. ‘Het werken 

met een strategische partner zoals Capgemini is van essentieel belang om SAP te helpen bij het ontsluiten van 

waarde voor haar klanten. We kijken ernaar uit om gebruik te kunnen maken van Capgemini’s mobility 

expertise om de adoptie van SAP mobiliteitsoplossingen te versnellen.’ 

 

Capgemini heeft meer dan 20 jaar ervaring in het aanbieden van mobiele technologie en oplossingen en heeft in 

de afgelopen 14 jaar al op diverse fronten met SAP samengewerkt in tal van mobiele initiatieven.  

Het biedt op standaarden gebaseerde enterprise mobile software producten en best practices die volledig de 

functionaliteit benutten van SAP® Business Suite software voor diverse sectoren, zoals consumer products en 

retail, automotive, luchtvaart en defensie, telecommunicatie, utilities, farma en gezondheidszorg. Capgemini 

won de SAP Pinnacle Award in 2010 en 2011 en heeft ruim 11.500 SAP-professionals en 22 delivery centers 

wereldwijd die oplossingen bieden aan 2.500 klanten. Capgemini was een van de eerste bedrijven die 

wereldwijd door SAP werd gecertificeerd voor het aanbieden van Cloud-diensten.  

 

EINDE NIEUWSBERICHT 



 
Over Capgemini 

Met 115.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, 

technology- en outsourcingdiensten. In 2010 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 8,7 miljard euro. 

Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden 

op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, 

de Collaborative Business Experience
TM

. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel 

Rightshore
®
. 

 

Rightshore
®

 is een handelsmerk van Capgemini 

 

Meer informatie via www.nl.capgemini.com 

 

Volg Capgemini voor het laatste nieuws op Twitter @CapgeminiNL 

 

Voor meer informatie: 

Capgemini 

Madelon Kaspers 

Woordvoerder 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453  

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 

 

Over Sybase 

Sybase, een SAP®-onderneming, is een vooraanstaande leverancier van bedrijfs- en mobiliteitssoftware voor het beheren, 

analyseren en „mobiliseren‟ van informatie. Het bedrijf wordt algemeen erkend als leider in de meest informatie-intensieve 

sectoren en binnen alle toonaangevende systemen, netwerken en apparatuur. De oplossingen voor informatiebeheer, 

analyse en mobiliteit vormen de basis voor de meest bedrijfskritische systemen binnen de financiële dienstverlening, 

telecommunicatie, productie en overheid. Voor meer informatie:  http://www.sybase.com/. Sybase blogs: blogs.sybase.com 

 

Over SAP 

SAP (NYSE: SAP) is wereldwijd marktleider in softwareoplossingen voor zowel kleine en middelgrote bedrijven als 

internationale ondernemingen. De oplossingen van SAP helpen organisaties hun bedrijfsvoering beter te stroomlijnen en 

aanzienlijke efficiencyverbeteringen te bereiken binnen hun toeleveringsketens en bedrijfsprocessen om de concurrentie 

voor te blijven. SAP heeft branchespecifieke oplossingen voor markten variërend van high tech industrie en retail tot 

overheids- en financiële instellingen en met de SAP BusinessObjects portfolio wordt de strategie en executie van bedrijven 

van alle maten bij elkaar gebracht met open, heterogene applicaties voor informatiemanagement, enterprise performance 

management, governance, risk & compliance, en business intelligence. Op dit moment gebruiken ongeveer 170.000 

bedrijven (inclusief oud-Sybase klanten) software van SAP om winstgevend te opereren en duurzaam te groeien. Meer 

informatie is beschikbaar op www.sap.nl. 

 

# # # 
 
Any statements contained in this document that are not historical facts are forward-looking statements as defined in the U.S. Private Securities Litigation 

Reform Act of 1995. Words such as “anticipate,” “believe,” “estimate,” “expect,” “forecast,” “intend,” “may,” “plan,” “project,” “predict,” “should” and 
“will” and similar expressions as they relate to SAP are intended to identify such forward-looking statements. SAP undertakes no obligation to publicly 

update or revise any forward-looking statements. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual 

results to differ materially from expectations. The factors that could affect SAP's future financial results are discussed more fully in SAP's filings with the 
U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), including SAP's most recent Annual Report on Form 20-F filed with the SEC. Readers are cautioned 

not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of their dates. 

 
Copyright © 2011 SAP AG. All rights reserved.  

SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver and other SAP products and services mentioned herein as well as 

their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the 
world. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this 

document serve informational purposes only. National product specifications may vary. 

 

Note to editors: 
To preview and download broadcast-standard stock footage and press photos digitally, please visit www.sap.com/photos. 

On this platform, you can find high resolution material for your media channels. To view video stories on diverse topics, 

visit www.sap-tv.com. From this site, you can embed videos into your own Web pages, share video via email links and 

subscribe to RSS feeds from SAP TV. 

 

Follow SAP on Twitter at @sapnews. 
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