Stora investeringar inom applikationsutveckling under 2010
Stockholm, 13 januari 2010
Capgemini lanserar tillsammans med Sogeti studien World Quality Report som visar att
betydande investeringar i applikationsutvecklingsprojekt är att vänta under 2010.
Majoriteten av svarspersonerna – 88 procent – tror på ökade investeringar från företagen
trots lågkonjunkturen. Nu flyttar företagen sina it-investeringar från att bara
upprätthålla affärsdriften till att utveckla nya applikationer som ger konkurrensfördelar.
Studien, som baseras på över 10 000 CXOs, it-chefer, kvalitetschefer och ingenjörer världen
över visar att nästan 9 av 10 anser att applikationerna blir mer och mer komplexa. Det skulle
kunna leda till sämre kvalitet men rapporten visar att majoriteten av svarspersonerna anser att
kvaliteten håller jämna steg med utvecklingen.
Mer komplexa applikationer påverkar processen för testning och kvalitetssäkring. Det ställer
större krav på bland annat applikationsspecifik teknisk expertis hos testarna för att bättre kunna
guida utvecklingsteamet. De måste även ha en större förståelse för affären och en ökad kunskap
i automatisering av alla stadier i en applikations livscykel. Studien visar att 25 procent av de
tillfrågade redan använder sig av automatisering för test och 22 procent använder det för
felhantering. Studien visar även att större fokus kommer läggas på de tidiga faserna av ALM
som till exempel kravställning och visualisering. Den här förändringen kommer att korta
livscykeln för en applikation med bättre kvalitet och minskade projektkostnader.
Outsourcing av applikationstestning förväntas växa
Studien visar även att outsourcing av applikationstestning och kvalitetshantering kommer att
öka de kommande åren med Europa som ledande region. 41 procent av de tillfrågade i Europa
svarade att deras företag kommer att öka outsourcingen inom testområdet i jämförelse med 29
procent i Nordamerika och 10 i Asien. 45 procent svarade att de skulle öka sin oursourcing
inom test om leverantörerna kunde erbjuda mer värdeskapande tjänster istället för bara
kostnadsbesparingar.
– Kvaliteten på applikationerna är på många CIOers agenda idag. Företag utmanas ständigt till
att utveckla nya applikationer snabbare och billigare och med högre krav på kvalitet än
någonsin tidigare, säger Maria Hellström ansvarig för Service Industries på Capgemini.
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Om Capgemini
Capgemini är en av världens största leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcingtjänster.
Vi gör det möjligt för våra kunder att förändra sin affärsverksamhet och åstadkomma
enastående resultat med hjälp av it. Tillsammans med oss får våra kunder insikten och
möjligheten att öka sin frihet på marknaden genom vårt unika sätt att samarbeta – Collaborate
Business Experience – och genom vår globala leveransmodell Rightshore®, som möjliggör ett
erbjudande av rätt resurser på rätt plats till ett konkurrenskraftigt pris. Capgemini finns i fler än
30 länder med 90 000 anställda globalt, varav cirka 1200 i Sverige, och 2008 omsatte vi 8,7
miljarder Euro. Mer information finns på http://www.se.capgemini.com.

