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We gaan de deadline niet halen. Hoe gaan we dit regelen? Wat is ons alternatief?
Met de Fallback Service van CGI in samenwerking met PowertoPay, kunt u als bedrijf op 
dezelfde manier doorwerken. U merkt helemaal niets van de overgang. Met CGI stelt u de 
deadline uit om zo ongemerkt, zonder stress en op een veilige manier over te gaan op SEPA.
CGI ontzorgt! 

We hebben maar een beperkt budget voor de switch naar SEPA.
Omdat CGI een efficiënte methode voor de switch naar SEPA hanteert, zijn er geen in-
gewikkelde of onnodige handelingen nodig. CGI ontstrest!

Ik wil helemaal niet over, want het heeft geen toegevoegde waarde voor mijn 
organisatie.
De overgang naar SEPA is u opgelegd. CGI zorgt ervoor dat u er zo min mogelijk hinder 
van heeft. Het is mogelijk om de overgang uit te stellen en mee te nemen in toekomstige 
onderhoudsreleases. CGI stelt gerust!

Voor mij is het proces om over te gaan op SEPA erg onduidelijk. 
Voor de overgang op SEPA zijn verschillende draaiboeken aanwezig. Deze zijn erg uitgebreid 
en niet toegespitst op uw organisatie. CGI geeft u het volledige beeld met alle acties. De 
overgang heeft namelijk niet alleen invloed op uw processen, maar bijvoorbeeld ook op 
uw uitingen. CGI begeleidt u bij dit proces en maakt u attent op deze indirecte gevolgen. 
Vervolgens pakt CGI dit voor u op. CGI regelt het allemaal!

Soepel over op SEPA
met de Fallback Service van CGI

De tijd tikt door. Wat kunt u doen als bedrijf? Afwachten is 
geen optie, u moet actie ondernemen. CGI geeft antwoord op 
de belangrijkste vragen.
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Wilt u weten hoe CGI u kan ondersteunen om vóór 2014 SEPA-proof te zijn? Neem dan vandaag 
nog contact met ons op. Bel of mail met één van onze SEPA-experts voor een eerste gesprek of 
voor een heldere uitleg over onze diensten en oplossingen.

Bart van der Vlis
E-mail: bart.van.der.vlis@cgi.com

Hans den Adel
E-mail: hans.den.adel@cgi.com
 
Telefoon: +31 88 564 0000

Natuurlijk vindt u op onze website ook uitgebreide informatie over SEPA en een factsheet van de 
hier beschreven diensten en oplossingen. Ook vindt u hier de gratis SEPA-scan. Kijk daarvoor op 
www.logica.nl/sepa of stuur een email naar sepa.nl@cgi.com.

Wat kan ik via mijn huidige ERP-leverancier regelen?
Uw ERP-leverancier voert een standaard fix uit voor SEPA. De Fallback Service van CGI 
signaleert echter ook bottlenecks. Op deze manier komt u achteraf niet voor verrassingen te 
staan. CGI zorgt voor het totaalplaatje!
 
Wat verandert er in de samenwerking met mijn bank?
Met de overgang op SEPA verandert ook de manier van overdracht tussen u en de bank in 
bijvoorbeeld uw rapportages. Met de Fallback Service haalt u een soort verzekering in huis: 
wij zorgen er voor dat deze veranderingen allemaal doorgevoerd worden en uw relatie met 
de bank niet verandert.

Moet ik alleen intern veranderen of moet ik met meerdere partijen rekening houden?
De overgang op SEPA raakt niet alleen uw organisatie, maar de gehele keten. CGI brengt 
uw situatie in beeld, signaleert problemen en pakt deze aan om in één keer goed over te 
gaan op SEPA. Met onze kennis kunnen we het proces verder verfijnen, aangepast aan uw 
organisatie.

Wanneer u de Fallback Service van CGI gebruikt, stapt u niet alleen soepel over 
op SEPA, maar bent u ook voorbereid op de toekomst. Wij bieden geïntegreerde 
oplossingen die klaar zijn voor toekomstige ontwikkelingen. CGI zorgt er voor dat uw 
processen soepel blijven.
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