
Experience the commitment®

Unify360 van CGI in 
vogelvlucht

•      transparant beheer van onpremise-
en clouddiensten

•  hybrid IT Management platform
•  integraal besluitvormingsmodel
•    open ecosysteem passend bij 

klantspeci� eke eisen
•  cloudmigratie-expertise van CGI
•   certi� cering voor de hoogste graad 

van beveiliging
•    geavanceerde datasecurity voor 

continue bescherming
•  sneller reageren op bedreigingen
•   snel en zonder hindernissen 

innoveren
•  unieke besparingsmogelijkheden

Klaar voor de cloud met volledige 
controle over uw hybride IT-omgeving
Wat is Unify360 van CGI?

Om organisaties meer controle te kunnen geven over hun hybride
IT-omgeving bieden we de Unify360 Hybrid IT Management Suite aan. 
Unify360 omvat, naast een hybride IT-cloud beheerplatform, een suite van 
clouddiensten, architectuur en consultancy. Clouddiensten die klanten zelf 
via het Unify360 serviceportaal afneemt bij verschillende leveranciers kan 
CGI met Unify360 integreren en secure beheren.

Uitdagingen voor de IT

Cloudoplossingen worden een steeds prominentere enabler van digitale
transformatie en operationele ef� ciëntie. We zien een duidelijke toename van 
hybride IT-managementmodellen waarbij cloud- en traditionele leverings-
modellen worden gecombineerd. Dergelijke omgevingen vereisen een 
integrale strategie, ondersteund door een solide governance-structuur. Dit 
om kosten, risico’s en wildgroei binnen de IT-omgeving te minimaliseren en 
het nut en de waarde van IT te vergroten.

Unify360: hoe werkt het?

Het Hybrid IT Management platform is de kern van de Unify360 Suite die 
de organisatie verbindt met verschillende IT-dienstverleners. Met het 
webportaal zijn bestelproces, verwerking van verzoeken en bijbehorende 
beveiliging op één dashboard te volgen. 
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Unify360 Hybrid 
IT Management

TRANSFORMATION PROGRAM

MODERNIZATION STRATEGY

ENTERPRISE 
KNOWLEDGE 

BASE

PLAN

PLAN
IT 

MODERNIZATION

MEASURE

ASSESS 
ENTERPRISE
LANDSCAPE

ANALYZE 

DETERMINE
 TRANSITION 

PLAN

DISCOVER

CAPTURE 
ENTERPRISE 
LANDSCAPE

REhost

REmove

REtech

REcloud

REcreate

REplace

15
-0

00
-3

79

ENABLEMENT & TRANSFORMATION CONSULTING SERVICES
• Cloud Strategy & Roadmap 
• Cloud Readiness Assessment 
• Application Modernization & Rationalization

• Migration & Transformation
• Org & Governance Readiness

and Transformation

GLOBAL HYBRID INFRASTRUCTURE SERVICES
• Secure Private Cloud (Dedicated & Virtual 

Private) 
• Legacy IT (Infrastructure & Applications)

• Public Cloud (Azure & AWS)
• Global Infrastructure Connectivity 
• Data Residency Services 

FULLY MANAGED HYBRID IT SERVICES
• Managed IT Services  
• Managed Security Services (NOC/SOC)
• Service Desk 

• IT Service Management (ITSM)
• Multisource Services Integration/Ser-

vice Integration and Management 
(MSI/SIAM) 

HYBRID IT MANAGEMENT PLATFORM
• Consolidated Portal  
• Self-Service Catalog

& Provisioning

• Brokerage
• Decision Support  
• Monitoring

• Show-back & Custom 
Dashboards

• Billing/Chargeback

• Automation & 
Orchestration 

• API Gateway

ENABLEMENT & TRANSFORMATION CONSULTING SERVICES
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Experience the commitment®

Onze wereldwijd 24x7 beschikbare service-integratie en management- 
diensten laten organisaties hun kritische toepassingen met vertrouwen 
beheren, opkomende bedreigingen mitigeren en voldoen aan privacy- en 
complianceregelgeving. 

Unify360 optimaliseert Hybride IT-architectuur en cloudmigratietrajecten. 
CGI brengt het huidige hybride landschap in kaart, inclusief eventuele 
wildgroei, beoordeelt bijvoorbeeld cloud-readiness, sluit aan op 
applicatierationalisatie en -herbouw en begeleidt de overgang naar het 
gekozen leveringsmodel. Voor elke organisatie wordt de meest geschikte 
cloudoplossing gezocht: private, public, shared of een combinatie daarvan.

Pro� teren van CGI Unify360

Door de operationele IT-managementprocessen te uniformeren en te 
automatiseren wordt een optimale balans gecreëerd voor hybride 
leveringsmodellen. Operationele- en managementkosten worden 
gereduceerd en IT-uitgaven worden betrouwbaarder, ef� ciënter en beter 
voorspelbaar. Het potentieel voor modernisering en rationalisatie wordt 
gemaximaliseerd en er ontstaat ruimte voor nieuwe innovatieve ideeën door 
bestaande investeringen op een andere manier in te zetten. Flexibiliteit en 
innovatiekracht worden vergroot door een DevOps-manier van werken toe 
te passen, door meer keuze in het beheer van IT-diensten te bieden en de 
verbinding tussen IT- en zakelijke doelstellingen te versterken.
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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


