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Mainframe Migration van 
CGI in vogelvlucht: 

•   applicaties migreren van 
dure, in� exibele mainframes 
naar goedkope, � exibele en 
toekomstbestendige 
IT-omgevingen

•    complete, risicoloze migratie in 
slechts zes tot twaalf maanden 

•   pro� teren van de kracht van de 
meest actuele applicaties en 
oplossingen 

•   betere ondersteuning van de 
business  

•   besparen op licentie- en 
onderhoudskosten 

•   lagere onderhouds- en 
beheerskosten van uw totale 
IT-omgeving 

•    terugverdientijd van uw 
investeringen in minder dan
één jaar 

•    besparing op de operationele 
kosten tot 80 procent 

•   een IT-omgeving die klaar is voor 
de technologische kansen van nu 
en de toekomst 

Moderne, kostenbesparende en 
� exibele IT zonder risico’s
Wat is Mainframe Migration van CGI? 

Mainframe Migration van CGI maakt het mogelijk applicaties die draaien 
op uw mainframe, zonder risico’s voor de business te migreren naar 
een modern, kostenbesparend Unix, Linux of Windows platform. Alle 
functionaliteit blijft behouden, maar de kosten dalen met wel 80 procent, 
terwijl de performance van uw applicaties toeneemt door gebruik van een 
gebruiksvriendelijk x86 platform. Zo kunt u uw IT-kosten beheersen en 
middelen vrijmaken om te investeren in nieuwe tools. 

Uitdagingen voor de IT 

Ooit was het mainframe een onmisbaar onderdeel van het IT-landschap, 
maar die tijd ligt inmiddels achter ons. Zo wordt software vaak al jaren niet 
geupdate en valt ondersteuning weg. Door vergrijzing verdwijnt ook de 
noodzakelijke kennis binnen bedrijven. Kosten van beheer en onderhoud 
nemen toe en transparantie, compliance en beveiliging laten te wensen over. 
Systemen zijn niet cloud-compatible en niet toepasbaar in combinatie met 
moderne platformen, kanalen en media. Toch zien veel bedrijven tal van 
redenen om níet te veranderen: afhankelijkheid, mogelijke hoge kosten, 
lange doorlooptijd, risico’s voor de continuïteit, etc. 

Mainframe Migration: hoe werkt het?  

Mainframe Migration van CGI neemt alle genoemde bezwaren weg. Deze 
door CGI ontwikkelde methodiek met bijbehorende tools garandeert dat 
u binnen slechts zes tot twaalf maanden gefaseerd en overzichtelijk kunt 
migreren naar een Unix, Linux of Windows platform. Zonder risico’s voor 
de business, veilig en zonder interrupties voor de klant. 
We inventariseren uw mainframe-omgeving, ontwerpen een toekomstige 
IT-infrastructuur en maken een plan voor de migratie. Dit mondt uit in een 
businesscase met een inschatting van besparingen en doorlooptijd en een 
overzicht van mogelijke risico’s en passende beheersmaatregelen. Hierop 
kunt u uw beslissing om te migreren baseren. Vervolgens ontwikkelen we de 
optimale migratiestrategie en een plan van aanpak en � naliseren we de 
businesscase, inclusief � xed-date en � xed-price resultaat afspraken. De 
nieuwe IT-omgeving wordt turn-key opgeleverd. 
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Over CGI 

Als vier na grootste zakelijk en 
IT-dienst verlener ter wereld is CGI 
actief in 40 landen met ruim 65.000 
professionals. Lokaal gaan we sterke 
partnerships aan met onze klanten, 
waarbij we altijd kunnen putten uit 
de bijna eindeloos aanwezige 
technologische knowhow binnen 
ons bedrijf. Onze focus op 
IT Modernization, Cybersecurity 
en Big data analytics helpt onze 
opdrachtgevers hun dienst verlening 
verder af te stemmen op de 
klantwensen. We weten kosten te 
besparen, de business � exibeler 
te maken en de IT-om ge ving voor 
te bereiden op de toekomst. 
En we doen dat met de toewijding 
en zorg vuldigheid van een 
businesspartner die niet anders 
gewend is dan 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 contactpersoon of met CGI via:
T +31 (0)88 564 0000
E itmodernization.nl@cgi.com
www.cginederland.nl/it-modernization

Pro� teren van Mainframe Migration

Dankzij Mainframe Migration van CGI kunt u binnen korte tijd afscheid 
nemen van uw huidige mainframe en de overstap maken naar een � exibele, 
toekomstbestendige IT-omgeving. U wordt volledig begeleid door onze 
experts en loopt door hun speci� eke ervaring en beproefde tools en 
services geen enkel risico op onderbrekingen of uitval. Applicaties worden 
in hun geheel gemigreerd en getest en uw medewerkers professioneel 
opgeleid voor de nieuwe situatie. Het gebruik van Cobol blijft mogelijk, 
zodat uw medewerkers in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven werken. 
Maar een migratie kan ook gebruikt worden om over te stappen op 
bijvoorbeeld Java. CGI kan ook bijscholing voor uw ontwikkelteam 
verzorgen. De business gaat tijdens het migratieproces gewoon door, 
maar de prestaties van de IT nemen snel toe. U pro� teert direct van forse 
besparingen op licenties en onderhoud, en kunt de investering binnen 
een jaar terug verdienen. 
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