
VOORDELEN VAN CGI SEPA 
SERVICES 

 Totale verwerking betalingsverkeer 
via één toekomstvaste oplossing. 

 Automatische bestandsuitwisseling 
tussen bedrijven en banken. 

 Volledige mandaatadministratie en 
SDD verwerking. 

 Conversie van lokale formaten naar 
SEPA XML. 

 Conversie van SEPA XML 
rapportages naar lokale formaten. 

 Eenvoudige integratie met uw ERP-
systemen. 

 Snelle aansluiting. 

 Volledig schaalbaar en beveiligd. 

 

 

 

Voor meer informatie over SEPA, neemt u 
contact op met: 
Monique Kienhuis 
+31 (0) 6 13 73 85 65 
sepa.nl@cgi.com 
www.cginederland.nl/sepa  
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CGI SEPA Services 
SEPA Consultancy 

e invoering van de Single Euro Payments Area 
(SEPA) komt snel dichterbij. Als gevolg van een 
verordening van de Europese Commissie verrichten 

we betalingen en incasso’s in euro vanaf 1 februari 2014 met 
de SEPA Credit Transfer (SCT) en de SEPA Direct Debit 
(SDD). De consequenties voor de zakelijke markt blijken 
aanzienlijk en tijdlijnen zijn kort. 
 

SEPA CONSULTANCY 

CGI heeft uitgebreide expertise op het gebied van SEPA en betalings-
verkeer. Banken en bedrijven maken momenteel in toenemende mate 
gebruik van onze SEPA-expertise in de vorm van diensten en oplossingen. 
In een SEPA Adviesgesprek of een SEPA Impactanalyse voor Processen 
en IT komen we samen met u in korte tijd tot concrete resultaten via een 
gestandaardiseerde aanpak. Bedrijven en instellingen die behoefte hebben 
aan een verdiepingsslag op een bepaald SEPA onderwerp, of gebruik willen 
maken van onze uitgebreide SEPA-kennis in combinatie met specifieke 
vaardigheden, bieden wij SEPA Consultancy. 

DE UITDAGING 

De meeste bedrijven en instellingen voeren projecten graag uit met mensen 
binnen hun eigen organisatie. Om uiteenlopende redenen is het soms 
gewenst om extra kennis en vaardigheden in te zetten die u kunnen helpen 
om een project op te zetten, te versnellen, bij te stellen of te evalueren. De 
ervaring leert dat er in de migratie naar SEPA regelmatig vragen zijn over 
de correcte interpretatie van de SEPA eisen en over de keuze van de meest 
efficiënte oplossingsrichting. Naast de antwoorden op uw vragen levert CGI 
specifieke kennis en vaardigheden die u helpen bij de SEPA migratie, zeker 
als de deadline onder druk staat. Het is prettig om dan te kunnen 
vertrouwen op een SEPA partner die uw branche en specifieke 
bedrijfsvoering begrijpt en kan bijdragen aan een oplossing voor uw 
vraagstukken. 

D 



 

 

OVER CGI  

CGI, opgericht in 1976, werkt met 
69.000 professionals in 400 kantoren in 
40 landen. CGI hecht grote waarde aan 
lokale verantwoordelijkheid voor het 
succes van haar klanten, maar biedt 
tegelijkertijd wereldwijde dienst-
verlening. Door toepassing van een 
gedisciplineerde aanpak heeft CGI een 
leidende positie binnen de sector wat 
betreft on-time en on-budget projecten. 
Door onze kwalitatief hoogwaardige 
business consultancy, systeem-
integratie en outsourcing services halen 
klanten het beste rendement op hun 
investeringen. En dankzij de nieuwste 
technologieën afgestemd op de 
bedrijfsstrategie worden de beste 
financiële resultaten behaald. De 
gemiddelde klanttevredenheid scoorde 
de afgelopen tien jaar steeds hoger dan 
een 9. Een duidelijk bewijs van CGI’s 
toewijding.  

Website: www.cginederland.nl   
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DE OPLOSSING 

Om bedrijven en financiële instellingen te kunnen ondersteunen in de 
migratie naar SEPA, heeft CGI haar medewerkers in diverse rollen uitvoerig 
getraind. We starten SEPA-projecten op of ondersteunen tijdens de diverse 
fases van de uitvoering van het SEPA- project. Zo hebben we ervaring met 
projectmanagement, business analyse, onderzoeken, IT aanpassingen, 
procesmanagement, architectuur advies, de aanpassing van de frontoffice, 
datamigratie, datawarehouse en de herinrichting van de backoffice. We 
kunnen u voor korte of langere tijd ondersteunen bij de migratie naar SEPA. 

DE AANPAK 

Gedurende een introductiegesprek stellen we samen met u vast welke 
kennis en kunde u nodig heeft. Vervolgens maken we de beste match met 
één van onze experts en deze stellen we aan u voor. In overleg met u 
bepalen we welk resultaat geleverd moet worden en of de expert voor een 
bepaalde tijd op uurtarief of tegen een vaste prijs/prestatie wordt ingezet. 

HET RESULTAAT 

CGI levert u ondersteuning op alle momenten in uw SEPA-migratie. Met 
onze uitgebreide kennis van betalingsverkeer en SEPA in het bijzonder, en 
onze grote diversiteit aan experts met uitvoerige SEPA-kennis, bieden we u 
aanvullende ondersteuning.  Daarnaast bieden we overige diensten en 
oplossingen voor SEPA zoals een Adviesgesprek, Impactanalyse, een 
Corporate Payment Hub, een Mandate Manager en Fallback Services. Op 
alle momenten in dit migratietraject is CGI uw SEPA- partner. 


