
elkaar vergelijkt. De gegevens hebben 
betrekking op uiteenlopende momen
ten van de dag. Het meetregister 
brengt de juiste gegevens bij elkaar en 
op basis daarvan stelt Energie:direct 
correcte nota’s op. 

Het resultaat
Energie:direct slaagt erin de admini
stratieve overlast te verminderen tot 
binnen de norm. De administratieve 
afhandeling van nota’s verloopt effi
ciënter en de kosten die eruit voort
vloeien zijn verlaagd. Energie:direct 
vergroot de beheersbaarheid van het 
proces en verbetert zijn reputatie in 
de markt.

De situatie
Energie:direct is een online energie
leverancier. Door de vrije energie
markt wisselen veel huishoudens 
van leverancier. Dit leidt bij de ener
giebedrijven tot een administratieve 
overlast. Energie:direct wil deze over
last beperken. Ook streeft de energie
leverancier naar een efficiëntere  
verwerking van aangeleverde data,  
die worden gebruikt bij het opstellen 
van periodieke nota’s. Daartoe schakelt 
het bedrijf Capgemini in.

De oplossing
Capgemini ontwikkelt met behulp 
van het Accelerated Development 
Platform een applicatie die de data, 
afkomstig van verschillende bronnen 
en systemen, bij elkaar brengt en met 

Energie:direct vergroot 
efficiëntie in afhandeling 
energienota’s
Capgemini bouwt meetregister voor Energie:direct 
met pragmatisch ontwikkelplatform Accelerated 
Development Platform.

in samenwerking met

“Met het meetregister  
neemt Energie:direct 

controle over de meetdata...
dit is een belangrijke troef 

gezien de aankomende 
sectorontwikkelingen...”

Mark Manders  
Manager Backoffice



Hoe Capgemini en  
Energie:direct samenwerken
Capgemini hanteert voor de ont
wikkeling van het meetregister een 
iteratieve aanpak. Dit betekent dat 
Capgemini en Energie:direct in het 
traject nauw met elkaar samenwerken 
om tot het beste resultaat te komen. 
Op basis van een goede afstemming 
tussen beide partijen leidt deze aan
pak, ook op kritieke punten, tot de 
meest effectieve en adequate oplos
sing. Enerzijds geeft het Energie:
direct het voordeel om aan de hand 
van voortschrijdend inzicht sturing 
te geven aan de ontwikkeling van het 
meetregister. Anderzijds heeft Energie:
direct continu inzicht in de ontwik
kelingskosten.
Capgemini ontwikkelt het meetregister 
voor Energie:direct met behulp van 
het Accelerated Development Platform 
(ADP). Dit pragmatische platform is 
gebaseerd op de visie dat projecten 
een krachtige ondersteuning en verre
gaande standaardisering nodig hebben 
om zo hoge productiviteit en kwaliteit 
te garanderen. Het platform is daarom 
opgebouwd uit een aantal sterk geïn
tegreerde kernelementen. Het ADP 
zorgt voor een gestandaardiseerde 
werkwijze voor het schatten, plannen, 
ontwerpen, genereren, ontwikkelen 
en testen van software. Het platform 
stimuleert hergebruik van ontwerp en 
code sterk. Dit betekent dat oplossin
gen op verschillende momenten, her
haaldelijk in het project ingezet kun
nen worden, wat de productiviteit en 
efficiëntie vergroot. Hiermee verkort 
Capgemini niet alleen de doorlooptijd, 
maar verhoogt hij ook de kwaliteit 
van het resultaat. 
In het platform zijn tests en testers 
vanaf het begin van het traject geïn
tegreerd. Capgemini onderwerpt niet 
alleen de geproduceerde software aan 
tests, maar ook de requirements en 
het ontwerp. In ADPprojecten is het 
team in de lead en niet de gereed
schappen of processen. Training en 
coaching vormen de sleutel tot succes. 
De voordelen van het ADP zijn:
n	 hoge kwaliteit;
n	 hoge productiviteit;
n	 minder tests;
n	 weinig onderhoud.

Waarom Energie:direct voor 
Capgemini gekozen heeft
Energie:direct schakelt Capgemini 
in voor de ontwikkeling van het 
meetregister vanwege de goede markt
kennis van Capgemini én de positief 
verlopen samenwerking tussen beide 
partijen in de afgelopen jaren. In de 
samenwerking tussen Capgemini 
en Energie:direct, de Collaborative 
Business Experience, staat een flexi
bele omgang, met nieuwe inzichten 
die zich tijdens het traject voordoen, 
voorop. Dit resulteert voor Energie:
direct in verdere professionalisering 
van het administratieve traject rond
om de afwikkeling van periodieke 
energienota’s en in realisatie van de 
doelstelling de uitval van energienota’s 
te verminderen tot het wettelijke 
minimum.
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Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met:

Capgemini Nederland B.V.

Postbus 2575 - 3500 GN Utrecht

Tel. 030 689 72 25

www.nl.capgemini.com

Capgemini levert aantoon
baar toegevoegde waarde 

aan de prestaties van zijn klanten in een 
groot aantal branches. Dit gebeurt met 
een compleet en innovatief aanbod van 
consulting, technology en outsourcing
diensten. Daarbij werkt de onderneming 
op een onderscheidende manier samen 
met haar klanten aan het behalen van 
snellere, betere en meer duurzame 
resultaten: de Collaborative Business 
Experience. Deze innovatieve samen
werking krijgt vorm door een sterk net
werk van technologiepartners, bewezen

methoden en hulpmiddelen en een sterk 
op samenwerking gerichte mentaliteit 
in de dagelijkse praktijk. Hiermee helpt 
Capgemini organisaties om nieuwe  
groeistrategieën te ontwikkelen en de  
mogelijkheden van technologie optimaal  
te benutten. 
Capgemini heeft wereldwijd ongeveer 
61.000 medewerkers in dienst.  
De organisatie realiseerde in 2005  
een omzet van 6,954 miljard euro.

Meer informatie is beschikbaar op 
www.nl.capgemini.com

  Over Capgemini en de  
 Collaborative Business Experience

www.nl.capgemini.com


