
Intelligent 
Solution Build

Met de Intelligent Solution Build heeft Sogeti internationaal 
al ruim 150 klanten naar tevredenheid geholpen. Ook in 
Nederland heeft onze Intelligent Solution Build zijn waarde 
ruimschoots bewezen, bijvoorbeeld bij Douane Nederland, 
Swets en een energieleverancier.

Met de inzet van de Intelligent Solution Build heeft Sogeti de 
Nederlandse Douane kunnen helpen met hun uitdaging op 
het gebied van data-integratie en in slechts drie uur tijd een 
projectvoorstel voor ze kunnen definiëren. 

‘Een concreet en haalbaar voorstel dat past binnen alle 
kaders en wensen van de deelnemers en de organisatie 
en waarmee we 50% tijdwinst in het besluitvormings- 
proces hebben behaald. Deze resultaten hebben ons  
doen besluiten de Sogeti Intelligent Solution Build-sessie 
vaker in te zetten voor het oplossen van uiteenlopende 
business issues.’  - Douane Nederland

Bij Swets heeft de Intelligent Solution Build zijn waarde  
bewezen bij het selecteren van een implementatiepartner 
op het gebied van Business Intelligence & Analytics (BI & A). 

‘De Intelligent Solution Build heeft geholpen onze require-
ments voor de leverancierselectie scherp te krijgen. 
Gedurende de workshop begeleidt Sogeti het proces om 
verwachtingen te definiëren, obstakels te identificeren en te 
bepalen wat ervoor nodig is om deze te overbruggen. De 
betrokken Sogetisten zijn vakkundig, vriendelijk en gefocust 
op het beoogde resultaat.’ - Swets

Net als veel organisaties wil een energieleverancier graag 
profiteren van de mogelijkheden die ontstaan met toenemen-
de beschikbaarheid van Big Data. Met de Intelligent Solution 
Build heeft Sogeti op een kundige en gestructureerde wijze 
een energieleverancier geholpen de organisatie te inspire-
ren over de mogelijkheden die Big Data biedt. Sogeti heeft 
de basis gelegd voor een Proof of Concept, passend bij de 
businessbehoefte en bestaande technologische architectuur.

Investeren in Business Intelligence & Analytics
Vrijwel iedere organisatie met behoefte aan betrouw-
bare informatie investeert in BI & A. Maar waarin 
investeert u dan precies? Het vakgebied BI & A strekt 
van Datamanagement (bijvoorbeeld datakwaliteit, 
masterdata- 
management en datamigraties) en Business Intelligence 
(het maken van informatie uit data en analyses) tot de  
veilige distributie van informatie naar de juiste functio-
narissen op het juiste moment, gebruikmakend van het 
gewenste medium. Essentieel is om in het juiste te inves-
teren en dit is nu precies waarmee de Intelligent Solution 
Build u van dienst kan zijn.

Sogeti gebruikt de Intelligent Solution Build om u helder 
inzicht te geven in uw business drivers en de impact 
hiervan. Het beeld dat hieruit ontstaat vormt de basis voor 
het bepalen van de business requirements (succescriteria) 
waaraan een passende  BI & A-oplossing moet voldoen. 
Met deze succescriteria in gedachten werken we in de 
sessie gezamenlijk aan de oplossing die in uw specifieke 
situatie het verschil maakt. Hierbij houden we rekening met 
uw bestaande architectuur en andere randvoorwaarden. 
U krijgt met de Intelligent Solution Build niet alleen zicht op 
de ideale oplossing, maar ook op belangrijke kenmerken 
hiervan, zoals de voor realisatie benodigde doorlooptijd 
en budget. Hiermee bent u in een zeer kort tijdsbestek  
in staat een gefundeerd besluit te nemen en de eerste  
stappen richting de oplossing te zetten.

De Intelligent Solution Build staat voor:
•  Een beproefde methode en diepgaande  BI & A-expertise
• Afstemming tussen stakeholders uit Business en ICT
• Een oplossing voor uw specifieke business issue
• Draagvlak voor de oplossing en aanpak
• 50% reductie van de doorlooptijd voor besluitvorming
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De Intelligent Solution Build verschaft inzicht in uw speci-
fieke BI & A-problematiek en helpt bij het selecteren van 
een BI & A-implementatiepartner. De sessie kan ook ter 
inspiratie worden ingezet, bijvoorbeeld op het gebied 
van de kansen die Big Data biedt. Met het team krijgt u 
met behulp van de frisse blik van Sogeti gegarandeerd 
helder zicht op de gewenste oplossing en de weg om het 
gewenste resultaat te bereiken.
In een halve dag realiseren we gezamenlijk een oplossing 
en bijbehorend plan, waarin alle stakeholders zich herken-
nen en direct mee aan de slag kunnen. Draagvlak is een 
sleutelwoord in de Intelligent Solution Build.
Essentieel voor een geslaagde sessie is de participatie 
van stakeholders uit zowel Business als IT. Dit borgt dat het 
business issue als vertrekpunt wordt genomen en dat de te 
bepalen oplossing daadwerkelijk het verschil zal maken 
voor uw organisatie. 

Voorbereiding voor deze sessie is vanuit uw organisatie niet 
nodig. De aanwezigheid van de juiste stakeholders is de enige 
belangrijke voorwaarde om een succesvolle sessie te kunnen 
verzorgen. Het realiseren van de daadwerkelijke oplossing kan 
dan ook snel beginnen na de Intelligent Solution Build.

Dit levert het op
•  De output van de Intelligent Solution Build met Sogeti 

is een complete roadmap voor uw specifieke business 
issue, inclusief inzicht in de kosten en de baten.

•  U verspilt niet langer tijd aan besluitvorming rond een 
project dat al lang had moeten starten.

•  Uw project verloopt in één keer goed omdat er vooraf 
draagvlak is gecreëerd voor de te realiseren oplossing 
en de te volgen aanpak. 

•  Organisaties die de Intelligent Solution Build toepassen 
reduceren de doorlooptijd van hun besluitvorming met 
minstens 50%.

Starten
Samen met Sogeti bent u klaar om te starten met het plan-
matig oplossen van uw business issue. Het antwoord ligt 
veelal in de data en informatie die u al dan niet beschik-
baar heeft. Wilt u ook over de juiste informatie beschikken? 
Sogeti BI & A heeft met haar BI & A-expertise de sleutel in 
handen om u hierbij te helpen. Bel of mail vandaag voor 
een afspraak. Leg morgen de basis voor de gewenste  
oplossing. Neem contact op met uw Sogeti Relatiemanager 
of stuur een mail met uw verzoek naar bi&a@sogeti.nl 
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De eerste stap voor een heel traject en afzonderlijke fases 
Identificeren en focussen op wat écht belangrijk is
Borging van dragvlak en succes van oplossing en aanpak
Duidelijkheid over doelstelling, uitvoering, complexiteit en omvang
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* Hier is de Intelligent Solution Build van toegevoegde waarde

Sogeti Nederland B.V.
Sogeti is een multi-IT specialist actief in applicatiebeheer, management 
van infrastructuren en (High-Tech) engineering. De oplossingen van 
Sogeti voor mobile, security, de cloud en business intelligence dragen 
bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen van haar 
klanten in de grootzakelijke markt. Op het gebied van softwaretesten is 
Sogeti marktleider, zowel wereldwijd als in Nederland. Passie voor het 
vakmanschap zit in de genen van de 3000 Sogetisten werkzaam (dicht)
bij de klant. Sogeti Nederland B.V. maakt deel uit van de wereldwijde 
Sogeti-groep met zo’n 20.000 IT-professionals in vijftien landen met meer 
dan honderd vestigingen in Europa, de VS en India.  

Meer informatie is beschikbaar op www.sogeti.nl

Sogeti Nederland B.V.
Lange Dreef 17
Postbus 76
4130 EB Vianen

Tel +31 (0)88 660 66 00
Fax +31 (0)88 660 67 00
info-is@sogeti.nl
www.sogeti.nl/infrastructuur


