
Intelligent Solution Build workshop

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 Arbo Unie, Olympia, en 

Waterschapsbedrijf Limburg.

Met de inzet van de Intelligent Solution Build heeft 

Sogeti het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) 

ondersteund door het uitvoeren van een adviestraject 

voor een nieuw datapublicatieplatform. Tegelijkertijd 

wilde WBL onderbouwing om te komen tot een flexibel, 

schaalbaar, performant en toekomst vast 

datapublicatieplatform. Middels een iteratieve aanpak 

met als start een ISB workshop hebben wij samen met 

WBL naar resultaat toegewerkt. Deze aanpak wordt de 

springplank voor betere en snellere ondersteuning van 

WBL business doelstellingen middels effectieve 

rapportages, slimme modellen en goede data!

‘Vanuit WBL hebben wij een prettige samenwerking 

ervaren, waarbij Sogeti met positieve energie de work-

shops en interviews benaderde en deze ook oversloeg op 

de deelnemers. Het nadien opgeleverde adviesrapport 

wordt gebruikt om de volgende stappen te zetten rich-

ting de inrichting van het datapublicatie-platform, met 

een sterke focus op de organisatie inclusief de data-

management-aspecten’ - Waterschapsbedrijf Limburg

Bij een Nederlandse energieleverancier heeft de 

Intelligent Solution Build zijn waarde bewezen bij het 

verfijnen van architectuur keuze op het gebied van Data 

Integratie, Data Management functies en 

Datawarehouse technologie.

‘De Intelligent Solution Build aanpak heeft geholpen met 

requirements voor de leverancierselectie. Tijdens de 

workshops begeleide Sogeti het proces om deze 

requirements te verscherpen en te toetsen aan ervaring 

en best practices. Tijdens de workshop betrekt Sogeti 

relevante Subject Matter Experts.’ 

Na uitvoering van de workshops kan de klant haar 

dataplatform transitie roadmap uitvoeren om de 

strategische klimaatambities te ondersteunen.

Investeren in Data & Analytics

Vrijwel iedere organisatie met behoefte aan betrouwba-

re informatie investeert in Data & Analytics. Maar waarin 

investeer je dan precies? Het vakgebied strekt van Data-

management (bijvoorbeeld datakwaliteit, metadata-

management en datacatalogus) en Business Intelligence 

(het maken van informatie uit data en analyses) tot de 

veilige distributie van informatie naar de juiste rollen, 

op het juiste moment, gebruikmakend van het gewen-

ste medium. Essentieel is om de investering en waarde 

naar de organisatie te borgen met de diverse stake-

holders binnen de organisatie. Dit is nu precies waarbij 

de Intelligent Solution Build aanpak van dienst kan zijn.

Sogeti gebruikt de Intelligent Solution Build om helder 

inzicht te geven in de business drivers, data uitdagingen 

en de impact van een oplossing. Het beeld dat hieruit 

ontstaat, vormt de basis voor het bepalen van de 

business requirements (succescriteria) waaraan een 

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 benodigde doorlooptijd en het 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.
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De Intelligent Solution Build staat voor:

• Een beproefde methode en diepgaande Data & Analytics 

expertise

• Afstemming tussen stakeholders uit Business en ICT

• Een oplossing voor een specifiek business issue

• Draagvlak voor de oplossing en aanpak

• 50% reductie van de doorlooptijd voor besluitvorming

De Intelligent Solution Build verschaft inzicht in uw 

specifieke Data & Analytics-problematiek en helpt bij het 

selecteren van een implementatiestrategie. De workshop 

kan ook ter inspiratie worden ingezet, waarbij we 

interactie op gang brengen met practische voorbeelden. 

Met met behulp van de frisse blik van Sogeti krijgt u gega-

randeerd 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 bijbeho-

rend plan, waarin alle stakeholders zich herkennen en 

direct mee aan de slag kunnen. Draagvlak is een sleutel-

woord in de Intelligent Solution Build. Essentieel voor een 

geslaagde sessie is de participatie van stakeholders uit zo-

wel Business als IT. Dit borgt dat het business issue als ver-

trekpunt wordt genomen en dat de te bepalen oplossing 

daadwerkelijk het verschil zal maken voor uw organisatie.

De workshop wordt voorbereid door onze moderator in 

overleg met de opdrachtgever. De aanwezigheid van de 

juiste stakeholders is een andere belangrijke voorwaarde

om een succesvolle work-

shop te kunnen verzorgen. 

Het realiseren van de daad-

werkelijke oplossing kan 

snel starten na uitvoering 

van de Intelligent Solution 

Build doordat wij binnen 7 

werkdagen een workshop-

verslag opleveren inclusief 

high level roadmap.

• Gezamenlijk beeld bij huidige uitdagingen en kansen 

met data. Vastlegging van workschop uitkomst (IST, 

SOLLL en GAP) en een highlevel roadmap voor uw 

specifieke data vraagstuk, 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

Wilt u ook over de juiste informatie beschikken? Sogeti 

Data & Analytics heeft met haar expertise de sleutel in 

handen om u hierbij te helpen. Samen met Sogeti bent u 

klaar om te starten met het planmatig oplossen van uw 

business issue. Het antwoord ligt veelal in de data en 

informatie die u al dan niet beschikbaar heeft. Neem 

contact op met uw Sogeti Relatiemanager of stuur een 

mail met uw verzoek naar infomailbox.nl@sogeti.com.

Sogeti Nederland B.V. maakt deel uit van de wereldwijde 

Capgemini-groep met zo’n 125.000 IT-professionals in 

vijftien landen met meer dan honderd vestigingen in 

Europa, de VS en India. Meer informatie is beschikbaar op 

www.sogeti.nl

Resultaten:
• Inzicht
• Snelle besluitsvorming

(minstens 50% sneller)
• Draagvlak voor oplossing
• Roadmap

Doorlooptijd: 0.5 dag (exclusief 
voorbereiding en nazorg) 
Investering: 4.950 EUR

Wat levert het op

www.sogeti.nl



