
Klanten
Primark is één van de snelst groeiende mode-retailers 
in Europa, die ook uit wil breiden naar de US. Deze 
explosieve groei vraagt om substantiële verbeteringen 
in hun IT en snelle realisatie van projecten. Om dit 
te faciliteren is een volledig geïntegreerde test- en 
ontwikkelomgeving gerealiseerd op basis van OneShare. 
De OneShare portal biedt Primark direct inzicht in de 
kosten, het gebruik van de omgeving en voortgang van 
de projecten. Daarmee biedt de OneShare cloudoplossing 
Primark het platform om applicatie-lifecycle processen te 
optimaliseren. 

Een groot deel van Sogeti’s klanten profiteert van 
succesvol ontwikkelen in de cloud. Binnen het Microsoft 
Delivery Center en in onze Cloud Factory wordt OneShare 
standaard ingezet voor onze klantprojecten. Hiermee 
zijn projectteams snel productief en kan een team via 
self-service direct een omgeving voor een nieuw teamlid 
regelen. Voor klanten betekent dit meer flexibiliteit en 
aanzienlijk lagere kosten voor hun infrastructuur. 

Applicatie-ontwikkeling
Om de concurrentie voor te blijven moeten organisaties 
innovatieve en kwalitatieve applicaties ontwikkelen, die 
snel en betrouwbaar naar de markt geleverd worden. 
Daarom maken steeds meer bedrijven gebruik van 
een Agile/Scrum aanpak en DevOps teams. Voor hun 
applicatie-ontwikkeling.

Bij deze nieuwe ontwikkelingen blijft de beschikbaarheid 
en opzet van test- en ontwikkelomgevingen een uitdaging: 
• 50% van de IT-projecten loopt vertraging op door het 

niet op tijd beschikbaar zijn van de juiste infrastructuur 
en tooling. 

• Projecten hebben veelal geen zicht op en controle 
over de kosten van de door hen gebruikte dev- en 
testomgevingen.

• Dev- en Test teams moeten agile zijn. Hoe kunnen 
de teams zelf hun omgevingen beheren en nieuwe 
teamleden snel in projecten opnemen? 

Mogelijkheden 
Sogeti heeft de kracht van de Azure cloudtechnologie 
gecombineerd met haar kennis over Applicatie Lifecycle 
Management. Hoe? Met OneShare, een selfservice 
portaal waarin developers en testers zelf hun desktop, 
tools en omgevingen kunnen opzetten en beheren. 
Deze cloud-gebaseerde dienst stelt ontwikkel- en 
testteam (dev/test teams) in staat om applicaties sneller, 
efficiënter en met een hogere kwaliteit te leveren. Uw 
test- en ontwikkelomgevingen in de cloud zijn beschikbaar 
wanneer u wilt en bieden vele nieuwe mogelijkheden.

OneShare bestaat uit een Portal op basis van volledige 
self-service, een aantal voorgedefinieerde Templates 
en een aantal Managed Services voor de dev/test 
omgeving.

OneShare biedt daarbij de volgende mogelijkheden:
Voor Test: Verbetert de efficiency en prestaties van uw 
testomgeving  
Een volledige self-service omgeving voor testers waarin 
testmethodologie en toolsets geleverd worden. Gebaseerd 
op onze expertise als marktleider in testing. Met als 
resultaat lagere testkosten door een pay-per-use model.

Voor ALM: Brengt app services samen met tools en 
processen 
We bieden een volledig functionele Microsoft Azure 
publieke cloud, gecombineerd met team-integratie, 
activiteiten en beheer. De implementatie vindt plaats 
in een Cloud-omgeving met gewenste configuratie 
mogelijkheden. 

Voor DevOps: Van een reactieve naar een 
voorspelbare pro-actieve benadering 
Met vele mogelijkheden als continue integratie en 
versiebeheer. De software-implementatie vindt plaats in 
een Cloud-omgeving met gewenste configuratie en Remote 
Infrastructure beheer. 

OneShare

Hét selfservice 
portaal voor test- en 
ontwikkelomgevingen



OneShare op Azure is een krachtige en unieke 
combinatie van het self-service portal van Sogeti, de 
Cloudtechnologie van Microsoft en testtooling van HP. 

Uw voordelen
Kwaliteit  - Met OneShare zijn uw test- en 
ontwikkelomgevingen tijdens de hele levenscyclus van 
uw applicaties beschikbaar. U beschikt over een snelle, 
flexibele en continue applicatieomgeving op Microsoft 
Azure. Zo kunt u altijd de kwaliteit van uw applicaties 
borgen.

Productiviteit en flexibiliteit - Met OneShare zet u, onder 
andere door het gebruik van voorgedefinieerde templates, 
test- en ontwikkelomgevingen als het ware met één druk 
op de knop op. Een nieuw teamlid is al na vijftien minuten 
productief. IT operations is geen tijd meer kwijt met het 
regelen van infrastructuur en projectleden kunnen zich 
volledig richten op de ontwikkeling. OneShare draagt 
daarmee bij aan de flexibiliteit en productiviteit van uw 
ontwikkel- en testteams. 

Minder kosten - OneShare werkt volgens het principe van 
pay-per-use. U betaalt alleen wanneer de omgeving in 
gebruik is, heeft inzicht in de kosten van uw ontwikkel- en 
testomgevingen, minimaliseert investeringen en verlaagt 
daarmee uw kosten aanzienlijk. 

In drie stappen ‘up en running’ met OneShare
Met drie eenvoudige stappen kunt u morgen al over 
OneShare beschikken. Binnen enkele momenten bent u 
dan ‘up en running’ met uw test- en ontwikkelomgeving. 
• Neem contact met ons op via microsoft@sogeti.nl
• Kies uit een aantal standaard templates of laat onze 

Cloud Factory een template op maat maken voor uw 
specifieke omgeving.

• Uw teams kunnen nu direct starten in hun self-serviced 
omgevingen. U betaalt naar gebruik en heeft controle 
over uw projecten.

Sogeti Nederland B.V.
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