
“ Hoe u innovatieve 
inzichten verzamelt 
voor een toekomst-
bestendige organisatie.”
Het Spark Innovation Center van CGI

cginederland.nl

Úw inspiratieproces

Kennismaken met high-end innovaties en 
inspiratie opdoen voor de toekomst kan op 
verschillende manieren. Een impressie van het 
Spark Innovation Center zal uw gedachten 
volop in beweging zetten. U bent verzekerd 
van een ervaring die aanzet tot nieuwe ideeën 
en onmiddellijke actie. Maar u kunt ook kiezen 
voor een Innovatie Inspiratie Sessie die voor 
u op maat gemaakt wordt. Met innovatieve 
cases en workshops die opgehangen zijn 
aan uw vraagstukken en uw uitdagingen. 
Daarbij kunnen we putten uit de rijke ervaring 
en brede kennis en kunde die in onze 
internationaal opererende organisatie 
voorradig is. Dit betekent dat een bezoek aan 
het Spark Innovation Center u de inspiratie 
en inzichten levert die u direct in uw eigen 
omgeving concreet kunt maken.

Wilt u meer weten over CGI’s Spark Innovation 
Center, neemt u dan rechtstreeks contact op 
met uw accountmanager of met CGI via:

T: +31 (0)88 564 0000
E: spark.nl@cgi.com

www.cginederland.nl/spark
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Begin jaren ’90 beweerden mensen lachend 
geen behoefte te hebben aan mobiele 
telefoons; de smartphone van nu is een 
alomtegenwoordig en multifunctioneel 
device dat niet meer weg te denken is. 
In IT-kringen is het uitgangs punt: wat we 
vandaag doen, is over vijf jaar waarschijnlijk 
weer door de techniek ingehaald.

Een uitdagende opgave
Deze evolutionaire revolutie biedt ongeken-
de mogelijkheden – voor overheden, 
commerciële organisaties, en voor de 
individuele mens. Maar zij brengt ook een 
uitdagende opgave met zich mee. Wie geen 
kansen wil missen en de aansluiting met 
de ontwikkelingen wil houden om zichzelf 
niet buitenspel te plaatsen, zal zeer alert 
moeten zijn en de toekomst met een 
open blik tegemoet moeten treden. 
Als businessgedreven IT-dienstverlener is 
CGI voortdurend op zoek naar nieuwe 
technieken en kansen. We zien het als onze 
missie opdrachtgevers mee te nemen in de 
revolutie; hen te informeren, te inspireren en 
te adviseren. En hen misschien zelfs wel te 

wapenen tegen de gevaren die de snelle 
ontwikkelingen óók meenemen.

Inspiratie en innovatie in 
het Spark Innovation 
Center 
CGI beschikt in Rotterdam over het volledig 
voor innovatie en inspiratie ingerichte Spark 
Innovation Center. Een belevings centrum 
van vernieuwing waarin we u op indringende 
wijze de technologische toekomst in 
loodsen. Dat gebeurt vanuit drie op elkaar 
aansluitende ‘experience zones’ die ieder 
hun eigen waarde hebben voor uw 
inspirerende route naar de toekomst. 

Play Zone: de toekomst verkennen
In de Play Zone verkennen we samen wat 
de kansen en mogelijkheden zijn van de 
innovaties en ontwikkelingen die we voor 
ons zien. Hier onderzoeken we uw 
business-uitdagingen en de consequenties 
van nieuwe technieken voor uw producten, 
services, klantrelaties, processen en 
uiteindelijk uw business case. We hebben 
een scherp beeld van wat zich afspeelt in de 

‘laboratoria’ van de grote leveranciers 
waarmee we werken, maar ook van de 
disruptieve ideeën van start-ups die nu het 
podium betreden. In het samenspel met 
onze innovatiespecialisten ontstaan nieuwe 
vergezichten, krijgt u inspirerende inzichten 
en doet u energie op voor concrete acties 
die u direct in gang kunt zetten. Dit is de 
plek waar ambities het licht zien.

Business Zone: innovatie aan het werk
Markten veranderen, klantwensen 
verschuiven, wetgeving vraagt om nieuwe 
werkwijzen, ambities worden bijgesteld. 
U kunt talloze aanleidingen hebben om 
de mogelijkheden voor vernieuwing van 
producten, diensten, processen of zelfs 
doelgroepen te verkennen. Bij die zoektocht 
reiken we u sprekende voorbeelden aan uit 
de innovatie-praktijk. In de Business Zone 
ervaart u wat vooruitstrevende organisaties 
nu al doen; zij hebben de innovaties van de 
afgelopen jaren ingezet om hun werkwijze 
beter, ef� ciënter, goedkoper en klant-
gerichter te maken. Wat nog maar kort 
geleden ondenkbaar was, passen zij toe in 
de praktijk, waarmee zij bewijzen dat feitelijk 
niets meer onmogelijk is. Techniek komt tot 
leven en toont haar toegevoegde waarde 
voor de business, maar ook voor de 
maatschappij. De ‘virtual desktop 
infrastructure’ die we voor de Business 
Zone toegepast hebben, en waarmee we 
u meevoeren langs innovaties in de praktijk, 
is uniek in zijn soort en daarmee een 
showcase voor CGI op zich. De demo’s en 
presentaties in de Business Zone zullen u 
overtuigen dat uw ambities haalbaar en 

‘pro� table’ kunnen zijn, dankzij de voort-
schrijdende technologie en de op uw 
business toegespitste ondersteuning van 
onze specialisten.

Theater: inspirerende presentaties 
In het Theater – de derde zone – is plek 
voor presentaties waarin we u kennis 
kunnen laten maken met veel gehanteerde 
toekomstscenario’s en brede visies op 
techniek, business en maatschappij. 
Maar we hebben hier ook de mogelijkheden 
u in meer algemene zin te laten zien hoe 
de ‘intelligent enterprise’ in de praktijk 

functioneert en wat u kunt doen om úw 
organisatie mee te nemen in de transfor-
matie die zo hard nodig is. Daarbij gaan 
we verder dan fraaie perspectieven. We 
onder bouwen de toegevoegde waarde 
van nieuwe technologieën en schetsen 
hoe we met een betere business case en 
kwanti � ceerbare voordelen uw organisatie 
toe komstbestendig helpen maken. Aan 
de hand van scherpe discussies krijgt u 
inzichten die concreet bijdragen aan uw 
organisatie en u handvatten reiken om 
goed beslagen veranderingsprocessen in 
gang te zetten. 
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Innovatie in uitvoering

Het Spark Innovation Center voegt in 
brede zin waarde toe voor u, uw team 
en uw organisatie:

•  een helder beeld van dé innovatieve 
ontwikkelingen die vorm geven aan 
de evolutionaire revolutie;

•  een overzicht van de nieuwste 
technieken en hun mogelijkheden;

•  inzicht in de toegevoegde waarde van 
innovaties voor uw organisatie, uw 
producten, diensten, klantrelaties en 
processen;

•  kennis van concrete klantcases die 
aantonen wat nu al kan en waarde 
genereert;

•  praktische ideeën en handvatten voor 
directe verbeteringen;

•  aanzet tot een visie op transformatie 
naar een ‘intelligent enterprise’;

•  input voor een sluitende business 
case;

•  en volop inspiratie voor uzelf en uw 
organisatie!

Er valt niet aan te ontkomen: de hedendaagse samenleving 
bevindt zich in een evolutionaire revolutie. De technologische 
ontwikkelingen geven onze manier van samen leven en samen 
werken in razend tempo een ander aanzien. Wat we nog maar 
enkele jaren geleden bekeken als wonderlijke uitvindingen of 
luchtspiegelingen, hebben we inmiddels geaccepteerd als 
volkomen vanzelfsprekend. 

In het Spark Innovation Center 
besteden we aandacht aan 
innovatieve technologieën 
en hun kansen en 
mogelijkheden voor uw 
organisatie in de meest 
brede zin. Daarbij komen 
uiteraard ook speci� eke 
technieken en devices 
aan bod en alle dwars -
verbanden waarmee 
zij elkaar aanvullen 
en versterken.

        Spark Innovation Center 

 Inspiratie en innovatie voor uw organisatie

Wat kunt u 
verwachten?

        Spark Innovation Center 

Spark 
Innovation 

Center
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