
   

Wereldwijde strategische alliantie tussen Capgemini en EMC brengt klanten 

sneller naar de cloud 

 
Nieuw cloudgebaseerd Storage-as-a-Service aanbod combineert Capgemini’s excellente service met 

de beste technologie van EMC 

 
 

Utrecht, 21 september 2011 – Capgemini en EMC Corporation hebben vandaag een strategische alliantie 

aangekondigd om samen diverse nieuwe IT-as-a-Service-producten
1
 voor de cloud te ontwikkelen. De 

oplossingen zijn erop gericht om de kosten van de klant te drukken en de efficiëntie en flexibiliteit te 

verhogen. EMC is een van de wereldwijde strategische partners van Capgemini en wereldwijd leider in 

het ondersteunen van bedrijven en serviceproviders bij de transformatie van hun IT-activiteiten en het 

leveren van ‘IT-as-a-Service’. Deze eigenschappen zullen Capgemini helpen om het aanbod 

cloudgebaseerde diensten wereldwijd uit te breiden. De eerste service die beschikbaar komt is Storage-as-

a-Service, gericht op de levering van meer flexibele en efficiënte opslagmogelijkheden aan klanten. 

 

Volgens Forrester Research Inc. groeit de wereldwijde markt voor cloudcomputing van 40,7 miljard dollar in 

2011 tot meer dan 241 miljard dollar in 2020. Voor de markt voor besloten cloud-oplossingen wordt uitgegaan 

van een groei van 7,8 miljard dollar (2011) naar 15,9 miljard.
2
 Forrester stelt dat de „modellen een significant 

kostenverschil laten zien; het cloud-based model komt 74% minder duur uit dan dezelfde oplossingen intern 

laten verzorgen door Infrastructure & Operations‟. Forrester wijt deze hogere kosten aan verschillende factoren, 

zoals personeel, faciliteiten en stroomvoorziening, en datamigratie.
3
 

 

„Storage-as-a-Service‟ is een rendabele manier om opslagcapaciteit te verbruiken. Complexe 

capaciteitsplanningen zijn dan niet meer nodig. Opslagcapaciteit kan stapsgewijs worden toegevoegd, zodat aan 

de meest uiteenlopende wensen kan worden voldaan en flexibiliteit wordt gecreëerd. Capgemini en EMC 

hebben een gemeenschappelijke en herhaalbare opslagarchitectuur ontwikkeld die de kosten en het 

serviceniveau voorspelbaar maakt. Opslagcapaciteit is hiermee geen kapitaalinvestering meer, maar gewoon een 

operationele uitgave. „Messaging-as-a-Service‟
4
  en andere diensten worden de komende twaalf tot achttien 

maanden aangeboden. 

 

                                                           
1 Het Capgemini IT-as-a-Service-aanbod omvat een haalbaarheidsanalyse voor implementatie van een selfservice- en consumptiegebaseerd 

kostentoerekeningsmodel. Deze dienst kijkt naar alle aandachtspunten rond het ontwikkelen en aanbieden van zakelijke diensten met een eenvoudig 

verbruik, waaronder een Infrastructure-as-a-Service-strategie (IaaS), de identificatie van belangrijke zakelijke diensten en een dienstenstrategie voor zowel 
openbare als besloten clouds.  
2 Sizing the Cloud, Forrester Research Inc., 21 april 2011 
3 File Storage Costs Less In The Cloud Than In-House, Forrester Research Inc., 25 augustus 2011  
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 Moderne communicatiediensten stellen zware eisen aan resources. Een goede beveiliging en voldoende opslagcapaciteit zijn erg belangrijk. 

Capgemini Messaging-as-a-Service (MaaS) is een erg complete dienst voor veilig e-mailverkeer, perfect afgestemd op deze complexiteit, zodat 

organisaties zich kunnen concentreren op hun eigenlijke prioriteiten. 

 



   

Hans Middelburg, country manager EMC Nederland, is content met de strategische alliantie: "De nieuwe 

samenwerkingsvorm sluit perfect aan bij de relatie die we hebben met Capgemini in Nederland. EMC en 

Capgemini delen dezelfde visie op het gebied van cloud computing en de voordelen die het biedt aan klanten. 

Het is een goede zaak dat dit nu ook wordt versterkt op Europees niveau.  Het helpt om verder te kunnen 

groeien in nieuwe markten en het serviceniveau aan klanten te optimaliseren. Daarnaast zorgt deze alliantie 

ervoor dat bedrijven in heel Europa vol vertrouwen kunnen overstappen naar de cloud." 

 

Frans van den Hurk, CEO Infrastructure Services van Capgemini Nederland: “Deze belangrijke strategische 

aankondiging stemt ons erg tevreden. EMC is de ideale partner om te kunnen inspelen op de toenemende vraag 

naar cloud- en As-a-Service-oplossingen. Met de uitstekende producten van EMC voor data- en cloudcomputing 

weten we zeker dat we onze klanten over de hele wereld betere, goed gedifferentieerde en concurrerende 

diensten kunnen aanbieden.”  

 

De overeenkomst heeft een duur van vijf jaar en bepaalt dat beide bedrijven samen oplossingen op maat zullen 

identificeren en ontwikkelen op basis van de wereldwijde diensten van Capgemini en EMC‟s 

informatiebeheertechnologieën voor de cloud. De oplossingen worden afgestemd op de unieke uitdagingen, 

behoeften en serviceovereenkomsten van klanten in specifieke verticale marktsegmenten en regio‟s, waaronder 

Noord-Amerika, Groot-Brittannië, Nederland, Scandinavië, Frankrijk, Duitsland, China en Brazilië. Deze 

diensten zullen flexibele zakelijke oplossingen mogelijk maken die nauw aansluiten op de veranderende 

behoeften van de klanten. Tegelijk moet de klant fors kunnen besparen op zijn jaarlijkse IT-uitgaven, dankzij 

een verlaging van de Total Cost of Ownership, verschuiving van uitgaven van CAPEX naar OPEX, en 

implementatie van een gemeenschappelijk platform en gemeenschappelijke tools gericht op standaardisering 

van processen en efficiëntie in het beheer. Bij dit gezamenlijke initiatief wordt de end-to-end cloud-based „as-a-

service‟ portfolio op de markt gebracht via de gemeenschappelijke kanalen van Capgemini en EMC. De nieuwe 

dienst „Storage-as-a-Service‟ valt hier ook onder. 

 

De relatie tussen Capgemini en EMC gaat terug tot 2002. In dat jaar kwamen beide bedrijven op de markt met 

gezamenlijke pay-as-you-go opslagdiensten. In 2010 riep EMC Capgemini met de Information Infrastructure 

Group uit tot EMC Partner of the Year. Dit was voor het tweede jaar op rij. De award was een beloning voor de 

kwaliteit van de professionele dienstverlening, de inzet en de schaalcapaciteit van Capgemini, evenals de sterke 

wereldwijde groei van Capgemini. 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

Over EMC 

EMC Corporation is wereldwijd leider in het ondersteunen van bedrijven en service providers bij de 

transformatie van hun IT-activiteiten en de levering van „IT as a service‟. Cloud computing is daarbij van 

fundamenteel belang. Door inzet van innovatieve producten en diensten versnelt EMC de transitie naar de cloud 

en helpt het IT-afdelingen met het opslaan, beheren, beveiligen en analyseren van hun meest waardevolle bezit - 



   

informatie - op een flexibele, betrouwbare en kostefficiënte manier.  Meer informatie over EMC op 

netherlands.emc.com. 

 

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 

Voor meer informatie:  

EMC 
Angelique van der Kroft, Marketing Manager  

T. 030 630 50 00 

E. angelique.vanderkroft(at)emc.com 

 

Whizpr 
Chantal Schepers / Marieke Fennis 

T. 0317 410 483 

E. emc(at)whizpr.nl 

Capgemini 

Madelon Kaspers, Woordvoerder 

Telefoon: +31 (0) 30 689 2453  

Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com 

 
 
Forward-Looking Statement Legend 

This release contains “forward-looking statements” as defined under the Federal Securities Laws. Actual results could differ materially 

from those projected in the forward-looking statements as a result of certain risk factors, including but not limited to: (i) adverse changes 

in general economic or market conditions; (ii) delays or reductions in information technology spending; (iii) the relative and varying 

rates of product price and component cost declines and the volume and mixture of product and services revenues; (iv) competitive 

factors, including but not limited to pricing pressures and new product introductions; (v) component and product quality and availability; 

(vi) fluctuations in VMware, Inc.‟s operating results and risks associated with trading of VMware stock; (vii) the transition to new 

products, the uncertainty of customer acceptance of new product offerings and rapid technological and market change; (viii) risks 

associated with managing the growth of our business, including risks associated with acquisitions and investments and the challenges and 

costs of integration, restructuring and achieving anticipated synergies; (ix) the ability to attract and retain highly qualified employees; (x) 

insufficient, excess or obsolete inventory; (xi) fluctuating currency exchange rates; (xii) threats and other disruptions to our secure data 

centers or networks; (xiii) our ability to protect our proprietary technology; (xiv) war or acts of terrorism; and (xv) other one-time events 

and other important factors disclosed previously and from time to time in EMC‟s filings with the U.S. Securities and Exchange 

Commission.  EMC disclaims any obligation to update any such forward-looking statements after the date of this release.  
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