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Capgemini uznane za "lidera" przez IDC w raporcie MarketScape Worldwide 

Cloud Professional Services Vendor Assessment 2022 

 

Paryż, 24 maja 2022 r. - Capgemini dołączyło do grona Liderów w raporcie IDC MarketScape Worldwide 

Cloud Professional Services 2022 Vendor Assessment. Firma otrzymała tytuł Lidera wśród 20 dostawców 

ocenianych za swoje obecne możliwości i przyszłe strategie dostarczania profesjonalnych usług w chmurze.  

 

Według raportu, usługi chmurowe Capgemini umożliwiają klientom przeniesienie ich działalności na wyższy 

poziom poprzez transformację chmury. Capgemini dopasowuje kompleksowe cele biznesowe każdego klienta 

do kompleksowych możliwości firmy w zakresie chmury, aby uprościć, zabezpieczyć i przyspieszyć proces 

przetwarzania w chmurze. 

 

Gard Little, wiceprezes ds. badań w IDC, powiedział: "Mocną stroną Capgemini jest szerokie portfolio 

profesjonalnych usług w zakresie chmury obliczeniowej, wzbogacone o doświadczenie w zakresie inżynierii 

produktowej dzięki przejęciu w 2021 roku firmy Altran. Ponadto, Capgemini posiada silne strategie 

zarządzania pracownikami i kosztami." 

 

"Przyjęcie chmury może przynieść transformacyjne korzyści biznesowe dziś i daleko w przyszłości. Obejmuje 

to wiele możliwości i szans, od rozwiązywania natychmiastowych potrzeb po tworzenie modeli biznesowych 

opartych na danych, wciągające doświadczenia klientów i kulturę innowacji biznesowych" - powiedział Brian 

Hammond, Cloud Group Offer Leader w Capgemini. "Cieszymy się, że zostaliśmy uznani za lidera w rankingu 

IDC MarketScape for Worldwide Cloud Professional Services na rok 2022. Ta pozycja podkreśla nasze 

zaangażowanie i ciągłe inwestycje w dostarczanie naszym klientom kompleksowego podejścia, które 

obejmuje cały proces transformacji chmury." 

 

O IDC MarketScape: 

Model oceny dostawców IDC MarketScape został zaprojektowany w celu zapewnienia przeglądu kondycji 
konkurencyjnej dostawców ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) na danym rynku. 
Metodologia badania wykorzystuje rygorystyczną metodologię punktacji opartą zarówno na kryteriach 
jakościowych, jak i ilościowych, której wynikiem jest pojedyncza graficzna ilustracja pozycji każdego 

dostawcy na danym rynku. IDC MarketScape zapewnia przejrzyste ramy, w których można sensownie 
porównać ofertę produktów i usług, możliwości i strategie oraz obecne i przyszłe czynniki sukcesu 
rynkowego dostawców IT i telekomunikacyjnych. Ramy te zapewniają również nabywcom technologii 360-
stopniową ocenę mocnych i słabych stron obecnych i potencjalnych dostawców. 
 

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 

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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