
Uw oude applicaties up-to-date en onder controle

U heeft ze waarschijnlijk ook, klassieke 2GL- en 3GL-applicaties uit de jaren ’80 of ’90. 
Robuust, vertrouwd en beslist waardevol voor de business. Maar tegelijk dreigen ze bij 
IT soms in de vergetelheid te raken. De documentatie is enigszins verouderd, de kennis 
van de applicatie en de programmeertaal waarmee deze is gebouwd, loopt langzaam 
weg door vergrijzing en er is achterstallig onderhoud. U denkt aan vervanging, maar u 
aarzelt. Zo’n robuuste, goedwerkende ‘old school’ applicatie zet je niet zomaar aan de 
kant, zeker niet in deze tijd waarin minder ruimte is voor investeringen.

Oude applicaties nieuw leven inblazen
Dat is ook helemaal niet nodig. Capgemini beschikt over bevlogen experts in ‘klassieke 
talen’, die deze applicaties voor u in beheer kunnen nemen, revitaliseren en gereed 
maken voor een duurzaam tweede leven tegen een aantrekkelijk tarief. Innovatie klinkt 
aantrekkelijk maar is lang niet altijd de beste oplossing, klassiek kan erg aangenaam 
zijn. Een businesscase kan dat aantonen.

Perspectief voor uw  
klassieke omgeving

the way we do it
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Pragmatische aanpak
Om de kosten beheersbaar te houden, pakken we de revitalisering heel pragmatisch 
aan en beginnen we met een grondige inventarisatie. Hoe staat het met de technische 
en functionele kwaliteit? Waar zit het achterstallig onderhoud, wat zijn de belangrijkste 
pijnpunten en wensen bij gebruikers en hoe actueel is de documentatie? Vervolgens 
maken we samen met u een onderhoudsplan, voeren we de noodzakelijke werkzaam-
heden uit en nemen we het applicatiebeheer van u over op basis van een duidelijke SLA.

U bepaalt zelf het niveau van dienstverlening. Wilt u alleen de continuïteit van de 
applicatie en helpdesk gewaarborgd hebben omdat u na de crisis toch iets nieuws 
gaat ontwikkelen? Of wilt u ook aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren zodat de 
applicatie weer vele jaren mee kan? Te denken valt aan functionele doorontwikkeling 
op basis van een roadmap, technische migratie naar een ander platform of de bouw 
van een moderne user interface waardoor de eindgebruiker het gevoel heeft met een 
eigentijdse applicatie te werken? Het kan allemaal. 

Waar het om gaat, is dat u van uw zorgen af bent, de applicatie onder controle komt 
en eindgebruikers snelle en goede respons krijgen op hun vragen. Capgemini zorgt 
ervoor. We kunnen zelfs uw huidige beheerders overnemen en toevoegen aan ons 
expertteam. Door uitbesteding van de applicatie aan dit team, heeft u toegang tot 
lokale kennis en bent u verzekerd van goede functionaliteit en kostenefficiënt beheer, 
nu en in de toekomst.

Continuïteit gegarandeerd
De kracht van ons aanbod ligt vooral in de bundeling van expertise en flexibele inzet. 
Bij u is de kennis wellicht niet meer voorhanden, in ons Center of Excellence bruist 
het nog van de activiteiten in deze klassieke talen. Vanuit deze lokale gespecialiseerde 
kennisnetwerken kunnen we continuïteit garanderen tegen aantrekkelijke kosten. 
Er werken bevlogen professionals die hun sporen in deze omgevingen ruimschoots 
hebben verdiend. Ze zijn als geen ander in staat technisch en functioneel beheer te 
verzorgen en zo nodig bruggen te slaan naar nieuwe omgevingen. En daar zit geen 
woord Indiaas bij. Een Nederlandse dienst, aangeboden door Nederlandse experts. 
Niet op basis van een passief ticketingsysteem maar door proactief onderhoud vanuit 
betrokkenheid en kennis van uw applicatie en uw business. Dat betekent korte lijnen, 
alert reageren en geen taalbarrières. Capgemini blaast uw legacy-omgevingen een 
tweede, duurzaam leven in en verandert oud in aangenaam klassiek. Daar gaat uw 
organisatie nog heel lang plezier van hebben. Klinkt dat niet als muziek in de oren?  

Meer weten?
Neemt u gerust contact met ons op:
Jan Timmer
Tel. +31 30 68 92 279
Mob. +31 6 1503 1099
jan.timmer@capgemini.com

Voor meer informatie: 
 
Capgemini Nederland B.V. 
Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht 
The Netherlands 
Tel. +31 30 689 00 00  
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Met meer dan 125.000 mensen  
in 44 landen is Capgemini 
wereldwijd een van de meest 
vooraanstaande aanbieders 
van consulting-, technology- 
en outsourcingdiensten. In 
2012 rapporteerde Capgemini 
Group een omzet van 10,3 
miljard euro. Samen met zijn 
klanten creëert en realiseert 
Capgemini resultaatgerichte 
business- en technology-
oplossingen, toegesneden 
op de klant-behoefte. Als een 
cultureel diverse organisatie 
heeft Capgemini zijn eigen 
onderscheidende manier van 
werken, de Collaborative 
Business ExperienceTM. Hierbij 
maakt Capgemini gebruik van 
het wereldwijde leveringsmodel 
Rightshore®.
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