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Capgemini uznane za lidera w rankingu Everest Group PEAK Matrix® w 

kategorii dostawców inteligentnej automatyzacji procesów w 2022 r. 
Capgemini otrzymuje drugie z rzędu wyróżnienie dla lidera od Everest Group 

 

Paryż, 16.05.2022 – Firma Capgemini ogłosiła dziś, że otrzymała tytuł "Lidera" oraz "Star 

Performer" w rankingu PEAK Matrix® Everest Group 2022 w kategorii dostawców inteligentnej 

automatyzacji procesów (IPA). Firma Capgemini została wyróżniona po raz drugi z rzędu za swój 

wpływ na rynek, wizję i możliwości w tej dziedzinie. 

 

Everest Group wyróżniło Capgemini tytułem jedynego "Star Performera" wśród "Liderów", za wykazanie 

największej poprawy w czasie w PEAK Matrix®. W raporcie podkreślono kluczowe atuty Capgemini, takie 

jak: 

• podejście oparte na danych oraz rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i analityce, które 

przynoszą wymierne wyniki biznesowe 

• Platforma Capgemini Intelligent Automation Platform (CIAP), która umożliwia automatyzację, 

monitorowanie robotów w czasie rzeczywistym, analizę i kontrolę. 

• Rozbudowany ekosystem partnerów i doświadczenie w zakresie komponentów IA 

• Własne ramy dla usług konsultingowych, które obejmują ocenę dojrzałości i doradztwo 

technologiczne 

• Uznanie klientów dla wiedzy z zakresu automatyzacji, identyfikacji możliwości i opracowywania 

rozwiązań 

 

Geetika Mediratta, Practice Leader for Intelligent Automation w Capgemini's Business Services, 

powiedziała: "Dynamiczny pakiet rozwiązań inteligentnej automatyzacji oferowany przez Capgemini 

umożliwia organizacjom zwiększenie wydajności procesów w sposób efektywny kosztowo, uwolnienie 

prawdziwej wartości inwestycji w technologie oraz wspieranie ciągłych innowacji. Dzięki naszej metodologii 

Digital Global Enterprise Model (D-GEM), platformie inteligentnej automatyzacji (CIAP) oraz pakietowi 

rozwiązań opartych na danych i sztucznej inteligencji (AI), umożliwiamy klientom stworzenie 

przedsiębiorstwa bez barier. Znalezienie się w rankingu Everest Group odzwierciedla nasze zaangażowanie 

w dostarczanie trwałej wartości dla naszych klientów oraz naszą zdolność do pomocy firmom w 

wykorzystaniu prawdziwego potencjału inteligentnej automatyzacji." 

 

Ashwin Gopakumar, Practice Director w Everest Group powiedział: "Firma Capgemini została wyróżniona 

jako Lider i Star Performer w rankingu Everest Group PEAK Matrix® dla rozwiązań Intelligent Process 

Automation (IPA) w 2022 roku. Oprócz silnego ekosystemu partnerów w dziedzinie inteligentnej 

automatyzacji, firma oferuje również szeroki zakres rozwiązań pakietowych w różnych obszarach 

procesowych. Bogata biblioteka przypadków użycia i wstępnie przeszkolonych akceleratorów wdrożenia 

oraz zróżnicowane ramy konsultingowe wyróżniają firmę Capgemini i zapewniają jej wysoką pozycję na 

rynku." 

 

O Capgemini  
Capgemini to światowy lider w dziedzinie doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem poprzez 
wykorzystanie mocy technologii. Celem Grupy jest dążenie do odpowiedzialnej społecznie, zintegrowanej i 
zrównoważonej przyszłości, w której potencjał ludzki jest wspierany nowymi technologiami. Capgemini jest 
odpowiedzialną i wielokulturową organizacją, liczącą ponad 325 000 pracowników zatrudnionych w ponad 
50 krajach. Dzięki silnemu 55-letniemu dziedzictwu i szerokiej wiedzy branżowej cieszy się zaufaniem swoich 
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klientów, a także jest zdolna kompleksowo zaspokoić ich potrzeby biznesowe: od strategii i projektowania 
rozwiązań po działania operacyjne napędzane przez dynamicznie rozwijający się i innowacyjny świat 

technologii chmury, danych, sztucznej inteligencji, łączności, oprogramowania, inżynierii cyfrowej i platform. 
W 2021 roku Grupa odnotowała globalne przychody w wysokości 18 miliardów euro. 
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