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Capgemini i Orange zapowiadają, że Bleu rozpocznie współpracę z klientami 
do końca 2022 r.1  

 
 

Paryż, 22.06.2022 – Capgemini i Orange potwierdziły dziś, że Bleu, ich przyszłe joint venture, 

które będzie świadczyć usługi w tzw. chmurze zaufania (franc. "Cloud de Confiance") w 

odpowiedzi na potrzeby konkretnych francuskich organizacji, ma zacząć wspierać klientów w 

przygotowaniach do migracji do końca 2022 r. (data zależy od zgód regulacyjnych). Pierwsze 

usługi Bleu, w tym Microsoft Azure i Microsoft 365, zostaną uruchomione w 2024 roku.  

 

Prace przebiegają zgodnie z planem; jest propozycja osoby, która obejmie stanowisko przyszłego 

dyrektora generalnego  

Od kiedy pojawiła się informacja o powstaniu Bleu, w maju 2021, Capgemini wraz z Orange ściśle 

współpracowały w celu zatwierdzenia docelowego modelu oraz rozwiązania technologicznego z firmą 

Microsoft i rozpoczęcia fazy rozwojowej tego projektu. Równolegle Capgemini i Orange współpracują z 

ANSSI, aby zapewnić, że usługi Bleu Cloud są zaprojektowane zgodnie z wymogami SecNumCloud. Oczekuje 

się, że nowa firma powstanie w 2022 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych. Jean Coumaros, 

obecnie Chief Transformation Officer i członek Group Executive Committee w Capgemini, został wybrany 

przez dwóch udziałowców jako proponowany CEO przyszłej spółki joint venture Bleu.  

 

Wejście Bleu na rynek jest planowane do końca 2022 r. 

Po rozpoczęciu działalności, Bleu będzie promować swoje usługi i zapraszać klientów do przygotowania się 

na migrację do zaufanej chmury ("Cloud de Confiance") poprzez specjalny "Program Gotowości". Celem tego 

programu, który będzie wspierany przez Capgemini, Orange i ekosystem przyszłych partnerów, będzie 

zapewnienie, że klienci są gotowi do przejścia, gdy platforma będzie tylko dostępna. Umożliwi on 

organizacjom odbycie szkoleń, rozpoczęcie kluczowych zadań przygotowawczych oraz przeprowadzenie prób 

i pilotaży.  

 

Platforma Cloud Bleu będzie dostępna w 2024 roku 

W 2024 roku Bleu będzie w stanie zaoferować usługi Microsoft Azure oraz podstawowe usługi Microsoft 365. 

Platforma Bleu zostanie uruchomiona w geograficznie rozproszonym zestawie centrów danych we Francji, 

spełniających wysokie wymagania w zakresie odporności i dostępności. Regularne procesy aktualizacji 

zapewnią, że klienci Bleu będą mogli korzystać z innowacji dostarczanych przez Microsoft dla Azure i 

Microsoft 365. 

 

"Od kiedy tylko podaliśmy informację o powstaniu Bleu, w maju ubiegłego roku, Capgemini i Orange 

pracowały ramię w ramię nad technicznymi i regulacyjnymi aspektami niezbędnymi do urzeczywistnienia 

projektu zaufanej chmury ("Cloud de Confiance")" - komentuje Aiman Ezzat, Dyrektor Generalny Grupy 

Capgemini. "Bleu oferuje klientom unikalne połączenie korzyści w zakresie bezpieczeństwa, oferty usług i 

najszerszego zakresu najnowszych innowacji technologicznych. Czekamy teraz na realizację zaplanowanych 

kolejnych kroków, aby organizacje mogły przygotować płynną podróż migracyjną." 

 
1 Timing is subject to regulatory approval. 
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"Jako niezależna francuska firma, będąca w 100% własnością francuskich udziałowców, Bleu wniesie 

bezprecedensową propozycję wartości dla francuskiego państwa i operatorów infrastruktury krytycznej. Od 

teraz, naszą główną ambicją wraz z naszym partnerem Capgemini jest upewnienie się, że klienci są gotowi 

do korzystania z usług Bleu, gdy tylko platforma będzie dostępna i zainicjują swoją transformację z 

najlepszym wsparciem i wskazówkami. Taki jest cel Programu Gotowości Bleu. Zaufanie jest podstawą 

wartości Orange i jest kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój francuskiego i europejskiego 

ekosystemu chmury" - komentuje Christel Heydemann, Dyrektor Generalny Orange. 

 

Dzięki temu wyjątkowemu partnerstwu firma Bleu będzie oferować produkty Microsoft 365 oraz szeroki 

zakres usług Microsoft Azure, w tym IaaS, PaaS i SaaS, w środowisku "Cloud de Confiance". 

 

Informacje dla dziennikarzy: 
- Biografia i zdjęcia Jeana Coumarosa w wysokiej rozdzielczości są dostępne na życzenie. 

- 27 maja 2021 roku Orange i Capgemini ogłosiły, że zamierzają utworzyć "Bleu", nową spółkę, która 

będzie świadczyć usługi "Cloud de Confiance" w odpowiedzi na wyjątkowe potrzeby Francji, w tym 

agencji publicznych, szpitali, władz regionalnych, operatorów o istotnym znaczeniu (OIV) i 

operatorów usług podstawowych (OSE). 

- Po ustanowieniu spółki Bleu, pod warunkiem uzyskania zgód organów regulacyjnych, będzie ona 

oferować technologie firmy Microsoft, w tym rozwiązania w zakresie współpracy i produktywności 

Microsoft 365 oraz usługi dostępne na platformie chmurowej Microsoft Azure. 

 
 
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. 
Get The Future You Want | www.capgemini.com 
 
O Orange 
Orange jest jednym z wiodących operatorów telekomunikacyjnych na świecie, osiągającym sprzedaż w 
wysokości 42,3 mld euro w 2020 roku i zatrudniającym 140 tys. pracowników na całym świecie na dzień 31 

marca 2021 roku, w tym 80 tys. pracowników we Francji. Na dzień 31 marca 2021 roku łączna liczba klientów 
Grupy wynosiła 262 miliony na całym świecie, w tym 217 milionów klientów telefonii komórkowej i 22 miliony 
klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Grupa jest obecna w 26 krajach. Orange jest również 
wiodącym dostawcą globalnych usług informatycznych i telekomunikacyjnych dla międzynarodowych firm, 
pod marką Orange Business Services. W grudniu 2019 roku Grupa przedstawiła swój nowy plan strategiczny 
"Engage 2025", który kierując się odpowiedzialnością społeczną i środowiskową, ma na celu ponowne 
opracowanie modelu operatora. Przyspieszając w obszarach wzrostu i umieszczając dane i AI w centrum 

swojego modelu innowacji, Grupa będzie atrakcyjnym i odpowiedzialnym pracodawcą, dostosowanym do 
rozwijających się zawodów.  
Orange jest notowana na giełdzie Euronext w Paryżu (symbol ORA) oraz na Nowojorskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych (symbol ORAN). 

Więcej informacji: www.orange.com, www.orange-business.com lub na Twitterze: @orangegrouppr. 
Orange oraz wszelkie inne nazwy produktów lub usług Orange zawarte w tym materiale są znakami 
towarowymi Orange lub Orange Brand Services Limited. 
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