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Data Migration Factory van 
CGI in vogelvlucht:

•   een snel, safe en simpel data
migratieproces

•   een heldere roadmap
•   lage kosten en scherpe en  

realistische calculatie dankzij  
best practices

•   schaalbare oplossing 
•   hoogwaardige datamigratietooling
•   dynamische en statische data

maskeerfunctionaliteiten 
•   gegarandeerde traceerbaarheid
•   volledig compliant
•   geen hinder voor de business  

en klanten
•   hoge datakwaliteit
•   snelle acceptatie door de business
•   ondersteuning van experts met  

35 jaar ervaring in datamigratie

Uw data veilig migreren naar 
toekomstgerichte IT
Wat is de Data Migration Factory van CGI?

De Data Migration Factory van CGI zorgt dat uw data gemigreerd wordt 
naar andere applicaties en nieuwe platformen. Deze migratie kan deel 
uitmaken van een grotere transformatie binnen een IT Modernization-
proces. Hoogwaardige datamigratie-tooling en de kennis van onze 
professionals garanderen dat dit snel, volledig traceerbaar, compliant  
en tegen de laagst mogelijke prijs gebeurt.

Uitdagingen voor de IT

De overstap naar een toekomstgerichte, flexibele IT-omgeving met 
geoptimaliseerde applicaties betekent meestal ook dat data moet  
migreren. Een gevoelige opgave, want voor de meeste bedrijfsprocessen is 
beschikbaarheid van de juiste data op het juiste moment van vitaal belang. 
Dataverlies moet voorkomen worden; gebrekkige data ondermijnt immers 
de acceptatie en het gebruik van de nieuwe applicaties. Een snel en 
ongehinderd verlopend migratieproces is noodzakelijk voor de continuïteit 
van de bedrijfsprocessen. Traceerbaarheid is essentieel om mutaties te 
kunnen volgen en compliance aan wet- en regelgeving te borgen. En ook 
privacygevoeligheid van de data vraagt om extra voorzorgsmaatregelen. 

Voor maar weinig organisaties is datamigratie business as usual.  
Het inhuren van externe kennis en aanschaffen van de benodigde tooling  
is echter duur, en de complexiteit en doorlooptijd brengen de nodige  
zorgen met zich mee. Voor veel organisaties reden om de migratie naar  
een modern en flexibel IT-landschap voor zich uit te schuiven.
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Over CGI 

Als vier na grootste zakelijk en 
ITdienst verlener ter wereld is CGI 
actief in 40 landen met ruim 68.000 
professionals. Lokaal gaan we sterke 
partnerships aan met onze klanten, 
waarbij we altijd kunnen putten uit de 
bijna eindeloos aanwezige techno
logische knowhow binnen ons bedrijf. 
Onze focus op IT Modernization, 
Cybersecurity en Big Data helpt onze 
opdrachtgevers hun dienst verlening 
verder af te stemmen op de klant
wensen. We weten kosten te bespa
ren, de business flexibeler te maken 
en de ITom ge ving voor te bereiden 
op de toekomst.  
En we doen dat met de toewijding  
en zorg vuldigheid van een business
partner die niet anders dan gewend  
is te werken met de missiekritische 
systemen van zijn opdrachtgevers.

Wilt u meer weten over  
IT Modernization van CGI, neemt  
u dan rechtstreeks contact op met 
uw accountmanager of met CGI via:
T: +31 (0)88 564 0000
E: itmodernization.nl@cgi.com
www.cginederland.nl/itmodernization

Data Migration Factory: hoe werkt het?

De Data Migration Factory van CGI maakt uw datamigratie tot een snel,  
safe en simpel proces. We volgen zoveel mogelijk een gestandaardiseerde 
aanpak die de potentiële risico’s van een datamigratie op voorhand weg-
neemt en een kwalitatief hoog eindresultaat garandeert. Waar standaard 
processen niet voldoen, springen onze ervaren professionals in.  
Het migratieproces begint met een inventarisatie van de datakwaliteit,  
het gewenste gebruik en bijkomende eisen, zoals mogelijkheden en 
beperkingen van het doelsysteem, regelgeving, auditing-voorschriften etc.  
Op basis van deze gegevens ontstaat een heldere roadmap voor het 
daadwerkelijke migratieproces. Voor de kostencalculatie kunnen we 
terugvallen op een rijke schat aan best practices, zodat u vooraf een reëel 
beeld heeft van de kosten. De daadwerkelijke migratie gebeurt met behulp 
van hoogwaardige datamigratie-tooling die besparingen mogelijk maakt  
tot wel 30 procent. Deze tooling is al in het bezit van CGI, zodat u geen 
kosten hoeft te maken voor de aanschaf.  

Profiteren van CGI’s Data Migration Factory 

De Data Migration Factory van CGI maakt korte metten met alle bezwaren 
tegen een datamigratie, als onderdeel van een bredere migratie naar 
flexibele, toekomstgerichte IT. Kosten, complexiteit en doorlooptijd zijn geen 
issues meer. U laat het proces over aan een team van specialisten met meer 
dan 35 jaar ervaring in dit specifieke vakgebied. Het migratieproces verloopt 
volgens een heldere roadmap en in een hoog tempo, zonder risico’s voor  
de business of uw klanten. De traceerbaarheid van de data is gegarandeerd 
en u voldoet aan alle compliance-voorschriften. Door de hoge datakwaliteit 
kunnen vernieuwde of nieuwe applicaties rekenen op een probleemloze 
acceptatie. 
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