
Verhoog je productiviteit 

en versterk je ontwikkelkracht
met Microsoft Power Platfom en Sogeti
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Power Platform is meer dan alleen maar een oplossing voor low-code-
ontwikkeling. Het is een compleet platform dat de productiviteit van 
medewerkers verhoogt. Je kunt er hybride werkplekken mee creëren, 
activiteiten mee automatiseren en nieuwe klantbelevingen mee bieden.

De markt van tegenwoordig is volop in beweging.

Centrale IT-teams kunnen het gevraagde tempo 

nauwelijks bijbenen. Dit probleem wordt nog 

eens versterkt door het wereldwijde tekort 

aan professionele ontwikkelaars. professionele 

ontwikkelaars. 

Met Power Platform lukt hen dit wel. 

Medewerkers van buiten de IT-afdeling krijgen 

hiermee de tools in handen waarmee ze zelf snel 

intuïtieve, zakelijke apps kunnen bouwen, testen 

en implementeren. Daarbij maken ze ook gebruik 

van geavanceerde technologieën zoals AI en 

Robotic Process Automation (RPA).  

Zo krijgen IT-teams meer tijd om zich 

te concentreren op het opleveren van 

digitale transformatieprojecten.

Een enorme productiviteitsverbetering is het 

resultaat; nie alleen op de IT-afdeling, maar ook 

binnen alle andere businessunits. 

Op zich is dat een heldere businesscase. Maar het 

inrichten van Power Platform vereist beveiliging 

en ondersteuning om te voorkomen dat er door 

het systeem verborgen risico's voor jou en je 

klanten ontstaan. 

Sogeti biedt de helpende hand.

Power BI
Empower everyone to 

make informed, 
data-driven decisions

M
ic

ro
so

ft
 

Po
w

er
 P

la
tf

or
m

M
ic

ro
so

ft
 

P
ro

d
uc

ti
vi

ty
 A

p
p

s

Power Apps
Build custom apps 
to turn ideas into 

solutions

Power Automate
Boost business productivity by 

automating everyday 
processes

Power Virtual Agents
Build chatbots to engage with 
customers and employees — 

no coding required

Common Data Service (CDS)
Integrate data from multiple sources 

to work seamlessly and extend MS 
Dynamics functionality

Connectors
300+ custom connectors to third-party 

on-prem and cloud services

AI Builder
Predict outcomes to improve 

business performance

Koploper in low-code
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Hoe zorgen Power Apps voor meer waarde?

Innovatie 
Benut AI en het IoT voor 
zakelijke problemen en 

processen

Ontwikkel snel 
prototypes voor nieuwe 
processen en ervaringen

Creëer nieuwe 
producten en kanalen

Betrokkenheid 
Bouw en test voor 

klanten nieuwe B2B- 
en B2C-portals en 

app-ervaringen 

Efficiëntie 

Bouw apps voor 
specifieke afdelingen en 

functies

Beheer workflows, 
cases, compliance en 
kwaliteit: alles online

Implementeer Robotic 
Process Automation 

voor alledaagse taken

Modernisering 

Vervang Lotus Notes en 
4GL-apps

Vervang op Microsoft 
Access en op Excel 

gebaseerde processen

Ondersteun pasklare 
uitbreidingen en 
uitbreidingen van 

kernsystemen

Waarvoor gebruiken de teams binnen de organisatie Power Apps?

Financiën 
Mobiele apps voor 

onkostendeclaraties 
door medewerkers in de 
personeelsadministratie-

systemen  
 

Rapportage 
dashboards voor het 

verzamelen van  
financiële gegevens 

vanuit de gehele 
organisatie

HR  
 

Apps voor medewerker-
onboarding, met 
het bedrijfsbeleid, 
contactpersonen 
en formulieren

360° Beoordelings 
systemen met 

aangepaste workflows 
en connectiviteit met 

HR-systemen

Ops 
Apps voor 

aanwezigheidsbeheer 
zodat medewerkers 
op kantoor kunnen 

inchecken

KYC-systemen 
voor snellere 

verificatieprocessen

Sales 

Mobiele apps voor voor 
salesmedewerkers 

op locatie t.b.v. 
klant-onboarding

Visitekaartjes scanners 
met OCR die gegevens 

automatisch naar  
CRM-systemen uploaden
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€ 20 miljoen of 
4% van de omzet 
De maximale boete voor het lekken 
bedrijfsgegevens, in lijn met de AVG.

25%  
van de organisaties maakt zich 

zorgen over beveiligingsproblemen 
als gevolg van low-code systemen*

28%  
van de organisaties maakt zich 
zorgen over het opschalen van 

hun low-code systemen*

Citizen Development leidt tot meer 
risico’s 
Medewerkers zelf apps laten ontwikkelen biedt geweldige kansen, maar 
brengt ook nieuwe risico's met zich mee. Goed toezicht is essentieel.
 

Bedrijven hebben steeds meer te kampen met 

schaduw-IT en dit wordt nog eens versterkt door 

low-code systemen. 

Power Platform maakt gebruik van jouw eigen 

data die is opgeslagen in je systemen van Microsoft 

en van derden en in op maat gemaakte systemen, 

zoals klantgerichte apps.

Organisaties moeten duidelijke grenzen stellen 

en ervoor zorgen dat ze volledig zicht hebben 

op hoe hun medewerkers deze data gebruiken. 

Onzorgvuldige gegevensbescherming en 
ondermaatse beveiliging kunnen namelijk 

financiële schade en reputatierisico's met zich 

meebrengen. Op grond van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) riskeren 

bedrijven boetes van € 20 miljoen of 4% van hun 

jaaromzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is, 

wanneer de persoonsgegevens van hun klanten op 

straat komen te liggen. 

De complexiteit van de systemen is een ander 

aspect dat aandacht vraagt. Medewerkers 

van wereldwijde ondernemingen kunnen met 

Power Platform wel duizenden apps bouwen. 

Dit allemaal bijhouden en in goede banen 

leiden vereist effectief administratief toezicht. 

Medewerkers dwingen om hun weg te vinden in 

slecht beheerde omgevingen van Power Platform 

kan hun productiviteit juist beperken in plaats 

van bevorderen.

 

Ook goede governance is essentieel om ervoor te 

zorgen dat organisaties het maximale rendement 

uit hun Power Platform-licentie halen. Teams die 

zich niet bewust zijn van de waardevolle voordelen 

van het systeem zullen minder snel geneigd 

zijn om er in hun dagelijkse werkzaamheden 

gebruik van te maken. Een businesscase opstellen 

voor Power Platform om de voordelen voor 

alle bedrijfsonderdelen te presenteren en 

medewerkers trainen om hun eigen Power Apps te 

ontwikkelen, is dan ook essentieel om het systeem 

succesvol op te schalen.

* Outsystems: ‘The State of Application Development’  
Bekijk het rapport

https://www.outsystems.com/-/media/E0A6E7121AAD4A4C975828265B3639ED.ashx?mkt_tok=eyJpIjoiT1RsbU56azNNakJsWVRaaiIsInQiOiIyNlBCdGlrRnVHclVEY2c3TWtSSEUwNWtTU3FBVVE0M2gwK0xoSW0xaktSZ3dWS2t6amQxOFU2WlFCRllwR256aUhMTHVWa0ROSnZrU2tRUlZ4cTV5RFJXb2o5Wlphc21jaFR4bXY4ZmU3U3BrTkFNMm1BZm9MWkNsRHg0YjlzayJ9
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Hoe kan Sogeti je helpen?
Sogeti helpt je met het leggen van de basis van het systeem en met het 
opschalen en beveiligen van Power Platform binnen je gehele organisatie.

Op deze manier zorgen we ervoor dat je teams de waarde van Power Platform optimaal benutten en 

verminderen we de risico's die activiteiten op het ontwikkelplatform met zich mee kunnen brengen. 

Medewerkers krijgen de tools in handen om hun eerste apps te bouwen, terwijl je management en 

IT-teams op elk moment in control zijn en inzicht hebben in het gebruik van het systeem.

Sogeti biedt deskundige ondersteuning en trainingen op het gebied van applicatieontwikkeling. 

Daarnaast krijgen onze klanten toegang tot onze unieke Power Boost-bibliotheek met herbruikbare 

Power Platform-componenten als onderdeel van een gestructureerd opschalingsprogramma dat uit vijf 

stappen bestaat. Dit programma omvat:

 y Interactieve groepssessies waarin 
we laten zien hoe Power Platform 
de samenwerking bevordert en 
wat de populairste apps van Power 
Platform zijn. Een onderdeel 
daarvan zijn onze App in a Day-
workshops: uitgebreide hands-on 
Power Platform-trainingen van 
een dag voor IT-medewerkers 
en managementteams.

 y Onboarding- en trainings- 
programma's voor alle 
bedrijfsonderdelen, gericht op 
het bouwen van Power App-
prototypes. Onderdeel van de 
programma’s zijn hackathons 
waarin we teams laten zien hoe ze, 

met onze steun, problemen uit de 
praktijk kunnen oplossen.

 y Met onze App in a Week-
programma’s, geleid door 
engineers, ondersteunen we 
medewerkers om no-code apps voor 
elk soort platform te bouwen en 
te implementeren, waarbij we ook 
AI-functies integreren om taken te 
automatiseren. Met onze Low Code 
Thinkubator ondersteunen we 
de ontwikkeling van professionele 
Power Apps.

 y System Setup Support legt de 
basis voor het opschalen van 
Power Platform binnen je gehele 
organisatie. Dit omvat het bepalen 

van je omgevingsstrategie, het in 
kaart brengen van de benodigde 
en populairste workflows, het 
vaststellen van een beleid ter 
voorkoming van gegevensverlies 
en het implementeren van audit 
log alerts, beheerdersrollen, 
dashboards, verbindingscontroles, 
onderdelenbibliotheken en meer.

 y App Factory Support helpt bij 
het inschatten van de complexiteit 
van app-automatisering, het 
beheren van de migratie van 
verouderde systemen, het kiezen 
van connectoren en componenten 
en het opleveren van sjablonen 
en accelerators.

Consultancy en training door Sogeti-experts Power Platform capaciteit opbouwen met 
support van Sogeti developers 

1. 
 Introductie

Presentatie App in a day

2. 
Kennis delen

3. 
Showcase

App in een week

Hackaton

Thinkubator

4. 
Set-up

Foundation

App Factory

Boost Library

Legacy 
Automation

Platform 
Development

5. 
Scale-up

Nadat we je hebben geholpen met de implementatie van effectieve governance voor je systeem en 

met het opschalen van Power Platform binnen al je bedrijfsonderdelen, blijven we beschikbaar voor 

deskundige trainingen, governance en ondersteuning bijhet ontwikkelen.
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Wereldwijd vertrouwd

 
De ruim 40.000 medewerkers van 
Rabobank hadden een onbekend 
aantal ongecontroleerde apps in 
Power Platform gebouwd. 

Rabobank wilde zijn teams voorzien 
van de zelfservicetools Power BI, 
Power Apps en Power Automate 
om nieuwe integraties mogelijk te 
maken, het gebruik te monitoren en 
technische problemen op te lossen. 

We implementeerden Rabobanks 
wereldwijde Power Platform Center of 
Excellence om de volledige naleving, de 
monitoring en het beheer van Power 
Platform binnen de bank te waarborgen. 
Sindsdien is Power Platform het officiële 
interne ontwikkelingsplatform.

• Medewerkers bouwden in 12 
maanden 1.000 Power Apps 

• IT-teams bouwden 15 professionele 
apps in Power Platform

• 55% van de medewerkers maakt 
inmiddels gebruik van Power Platform

 
Onze klant, een bekende naam in de 
financiële dienstverlening in Noord-Amerika, 
had wereldwijd binnen zijn 27 vestigingen 
met ruim 3.000 medewerkers al een 
hele reeks low-code/no-code systemen 
geïmplementeerd. 

Aangezien er geen low-code-strategie en 
geen goede IT-governance was, liep de 
organisatie het risico een onbeheersbare 
systeemomgeving te creëren en de 
investering in Power Platform niet volledig 
te benutten.

Na het beoordelen van alle technologie van 
de klant, stelden we een businesscase op en 
bepaalden we de wereldwijde strategie voor 
Power Platform.

Dit plan voerden we vervolgens uit. Daarbij 
ondersteunden we de teams bij het 
wereldwijd opschalen van het gebruik van 
dit systeem, en het te beheren volgens een 
volwassen, resultaatgericht werkschema.

• Volledig inzicht in hoe de medewerkers 
de systemen gebruiken

• Meer dan 3.000 medewerkers maken 
nu gebruik van Power Platform

• Ondersteuning van 27 kantoren

We hebben organisaties over de hele wereld geholpen met het opschalen 
en beveiligen van Power Platform en bij hetverhogen van de productiviteit 
van hun medewerkers.
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Onze klant, een toonaangevende speler 
op het gebied van consumentenartikelen 
en life sciences, had al met meerdere 
leveranciers samengewerkt om de 
implementatie en het beheer van Office 
365 en Power Platform voor zijn ruim 
100.000 medewerkers te bevorderen. Nu 
wilde men de IT-governance en planning 
vereenvoudigen door slechts met één 
Power Platform-partner samen te werken.

Sogeti India en Sogeti France vormden 
een gespecialiseerd Office 365-team 
dat alle activiteiten van de klant op 
het Power Platform voor zijn rekening 
kon nemen. Dit team trad op als de 
preferred partner van het bedrijf voor de 
ontwikkeling, de ondersteuning en het 
onderhoud van hun Office 365-oplossing.

Ons speciale team voor deze klant bestond 
uit een onshore development lead, een 
onshore solution architect en meerdere 
offshore Power Platform-developers.

• Meer dan 26.000 medewerkers hebben 
nu toegang tot Power Platform

• Ruim 700 Power Apps ontwikkeld 
door medewerkers

• 40 professionele apps 
ontwikkeld voor de klant

 
Onze opdrachtgever, een 
toonaangevende retailer op het gebied 
van consumentenartikelen, werd in het 
verkoopbeheer belemmerd door de 
handmatige, inconsistente processen 
en systemen in de winkels. Uit feedback 
was naar voren gekomen dat klanten 
gedurende het aankoopproces extra 
ondersteuning verlangden. 

Onze opdrachtgever wilde de 
verkoopervaring voor hun klanten 
verbeteren en tegelijkertijd meer 
inzicht in de verkoopplanning krijgen. 
Dit was onderdeel van de ambitie 
van het bedrijf om een volledig 
beeld van de bestelgeschiedenis 
van elke klant te creëren.

Capgemini, het zusterbedrijf van Sogeti, 
werkte samen met de opdrachtgever 
aan het ontwerp, de ontwikkeling en de 
implementatie van de verkooptool van 
het bedrijf. Deze tool bestond uit vier 
Power Apps om de volledige klantreis 
mee te volgen en te ondersteunen, 
van het eerste contactmoment tot 
de installatie van het product.

• Slechts 30 minuten vereist om 
medewerkers te trainen in het 
gebruik van de nieuwe app

• 90% adoptiegraad onder 
medewerkers binnen vijf maanden
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Waarom Sogeti?

Als een van de eerste Microsoft Power 
Assist Partners ter wereld waren onze teams 
de eerste die door Microsoft gecertificeerd 
werden als Low Code Development 
Advanced Specialist . Onze teams in het 
VK en India zijn volledig gecertificeerd op 
het gebied van Power Platform. Daarnaast 
werken we intensief samen met Microsoft om 
de verdere ontwikkeling van het systeem in 
goede banen te leiden. 
 
Met onze tools, inzichten en ondersteuning 
op het gebied van Power Platform krijg je de 
volledige regie over de implementatie ervan. 
Wij helpen je om je medewerkers op grote 
schaal apps te laten ontwikkelen.  

Tegelijkertijd bieden we een vangnet voor de 
beveiliging en compliance.  
 
Sogeti beschikt als enige over een unieke 
verzameling kant-en-klare componenten, in de 
vorm van onze Power Boost Library. Hiermee 
kun je de implementatie van Power Platform 
binnen je bedrijf versnellen. 
 
Omdat we deel uitmaken van een wereldwijd 
concern, ben je ervan verzekerd dat we je met 
elk aspect van je overstap op Power Apps, op 
welke schaal dan ook, kunnen helpen. Van 
brainstorm tot advies, ontwikkeling, oplevering 
en alles wat er daarna nog bij komt kijken.

Omdat wij het team zijn dat Microsoft naar zijn klanten stuurt om hen te 
helpen met het begrijpen en implementeren van Power Platform en om de 
waarde ervan volledig te benutten.
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Onderdelen van onze Power Boost Library, waarmee teams 
Power Platform kunnen opschalen en beveiligen:

Best Practice Support: Automatiseert het 
wegwijs maken van medewerkers in Power 
Platform. Compliance-systemen bieden inzicht 
in hoe medewerkers het systeem gebruiken.

Kant-en-klare rapporten: Deze volgen de systeem-
activiteit, signaleren verbeterpunten en brengen 
gegevensstromen binnen en buiten het systeem in kaart.

Quick-start-apps: Deze kunnen worden ingezet 
om medewerkers te trainen hoe ze apps kunnen 
bouwen met gebruikmaking van SQL, Microsoft 
Dataverse (voorheen Common Data Service), 
Sharepoint en andere technologieën.

Herbruikbare appcomponenten: Hiermee kunnen 
medewerkers snel nieuwe apps bouwen dankzij standaard 
ontwerpen en de nieuwste Power Platform-functies die 
gebruikmaken van AI en Robotic Process Automation.

Aangepaste connectors: (voor zowel de 
systemen van Microsoft als van derden 
en voor op maat gemaakte systemen) 
deze bevorderen de verslaglegging en 
het vastleggen van auditlogboeken.

Benut het potentieel van 
je medewerkers en versterk 
de ontwikkelingskracht 
van je bedrijf.

Laat Sogeti Power Platform binnen je organisatie opschalen 
en beveiligen. Dit bevordert de productiviteit van je 
medewerkers en versnelt de digitale transformatie.
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Over Sogeti
Sogeti maakt deel uit van de Capgemini Group en is wereldwijd actief op meer dan 
100 locaties. Sogeti werkt nauw samen met klanten en partners om optimaal te 
profiteren van de mogelijkheden van technologie. Het bedrijf combineert flexibiliteit 
en implementatiesnelheid om innovatieve, toekomstgerichte oplossingen op maat te 
maken voor Digital Assurance en Testing, Cloud en Cybersecurity, allemaal gevoed 
door AI en automatisering. Met zijn hands-on ‘value in the making’-aanpak en passie 
voor technologie helpt Sogeti organisaties om hun digitale reis met snelheid te 
implementeren.  

 
Kijk op 

www.sogeti.com

Meer informatie
Wil je meer weten over ons aanbod voor Microsoft Power Platform?  
Bekijk het overzicht van Sogeti's Power Platform Services op onze 
website of neem contact met ons op.

https://www.sogeti.com/services/digital-experiences-innovation/unlock-enterprise-productivity-with-microsoft-power-platform
https://www.sogeti.com/services/digital-experiences-innovation/unlock-enterprise-productivity-with-microsoft-power-platform
mailto:marketing.global%40sogeti.com?subject=Ik%20wil%20graag%20meer%20weten%20over%20Power%20Platform

