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De druk op de CIO is de laatste tijd alleen maar toegenomen. Elke investering in ERP-systemen
moet leiden tot operationele efficiency en de beschikbare tijd voor een implementatie wordt steeds
korter. Oracle business producten en -diensten staan bekend om hun kracht, functionaliteit en
mogelijkheden tot aanpassing. Een business transformatie vergt dan ook veel technische kennis
en vernuft. Daarnaast is juist kennis en ervaring met sectorspecifieke bedrijfsprocessen, en de
wijze waarop zij de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen, hierbij essentieel. Precies hierin ligt
de meerwaarde die Deloitte Oracle specialisten u bieden. Gedegen kennis van uw business en
meesters in technologie. Niet voor niets is Deloitte al jarenlang een Global Partner van Oracle.

Zorgvuldig investeren
Fusies en overnames, verdere globalisering en een
sterke focus op kostenbeheersing zijn blijvende trends
in de markt. U weegt investeringen in grootschalige,
door Oracle-technologie ondersteunde, ERP-systemen
zorgvuldiger af dan ooit. De toegevoegde waarde staat
daarbij steeds centraal. Deze afwegingen worden een
stuk gemakkelijker als u ervoor kiest om implementaties
verregaand te faseren en de benodigde investeringen in
licenties te doen.
Verregaande fasering
Daarom zijn wij ervan overtuigd dat Oracle Fusion
Apps een revolutie teweeg zullen brengen in het
ERP-applicatielandschap. Doordat Oracle Fusion Apps
zijn gebaseerd op het concept Best of All Worlds
kunnen de beste functionaliteiten en modules vanuit
onder andere EBS, Peoplesoft, Siebel en JD Edwards op
unieke wijze worden gecombineerd en geïntegreerd
binnen één en dezelfde gebruikersinterface. Dit is de
enige technologie die zo’n gefaseerde aanpak mogelijk
maakt en u in staat stelt de belangrijkste onderdelen
van de transformatie eerst te doen.

Meer met minder
U moet meer doen met minder budget en op zo kort
mogelijke termijn aantoonbare resultaten behalen
met uw investeringen. Daarom hebt u een flexibele
en betrouwbare implementatiepartner nodig die
uw organisatie binnen budget, programma- en
projectplanning aan de afgesproken business
requirements laat voldoen.
De perfecte roadmap
Dankzij onze jarenlange ervaring met Oracleimplementaties hebben wij een eigen Deloittemethodologie ontwikkeld: Enterprise Value
Delivery (EVD) for Oracle. Deze methode bestaat
uit een standaardfasering, standaard deliverables
en werkstromen. Daarbij vestigen we niet
alleen de aandacht op het procesontwerp en de
technologie, maar juist ook op informatie- (MDM) en
verandermanagement. Verder is onze methode gericht
op het maximaliseren van toegevoegde waarde en het
beperken van risico’s en staat deze garant voor een
vaste hoge kwaliteitsstandaard.
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Daarnaast hebben wij als enige Oracle-partner
meegewerkt aan de ontwikkeling van Oracle Fusion.
We hebben prototypes getest in de Verenigde Staten
en business requirements geformuleerd voor de
volgende releases. Hierdoor hebben wij een enorme
strategische voorsprong en heeft Oracle ons gevraagd
om samen de eerste implementaties uit te voeren bij de
early adopters.
Waarom Deloitte?
Samen met u realiseren wij business transformaties die
zowel op de korte als de lange termijn waarde creëren.
Het resultaat van onze aanpak en samenwerking
staat daarom altijd voorop: een sterke basis voor
toekomstige groei en verandering.
Deloitte:
• is de belangrijkste Oracle applications consulting
firm; de enige die zelfstandig in staat is support
en service te leveren van concept tot volledige
implementatie;
• biedt toegang tot meer dan 8.000 Oracle experts in
meer dan 50 landen wereldwijd;
• hanteert een bewezen geïntegreerde aanpak die
is gericht op directe waarderealisatie en duurzame
oplossingen;
• heeft diepgaande kennis van de verschillende
industrieën, culturen en bijbehorende uitdagingen
en mogelijkheden;
• heeft jarenlange (internationale) ervaring op
het gebied van Oracle EBS met de bijbehorende
functionele focusgebieden: Financials, Supply Chain,
CRM en HCM;
• heeft kennis van JD Edwards, Siebel CRM,
PeopleSoft en Hyperion;
• biedt hoogstaande Shared Service Centre en
Outsourcing adviesdiensten;
• levert strategiediensten rondom Oracle Fusion Apps
en Master Data Management;
• is als partner betrokken bij de ontwikkeling van het
product ‘Fusion Apps’ en het Oracle Early Adopter
Programme;

Toekenningen
2010
• Oracle Commercial
Partner of the Year van Nederland
• Diverse Oracle Titan Awards
in Noord-Amerika
• Oracle PartnerNetwork Specialized Global
Applications: Partner of the Year Award
• De Oracle Open World Conference
• Winnaar van de prestigieuze Global
Applications Partner of the Year Award
• Winnaar van de eerste Fusion Applications
Award
2009
• Oracle Service Providers,
Deloitte Consulting LLP named leader
• Oracle North America PartnerNetwork Global
Award: Technology Partner of the Year
• Oracle North America Enable the Eco-Enterprise
Award
• Diverse Oracle Titan Awards in Noord-Amerika:
• BI and Data Warehousing Solution
• E2.0 Solution
• SOA and Integration Solution
2008
• Oracle Commercial Partner
of the Year, Nederland
• Oracle North America Titan Awards:
• Applications Momentum
• CRM Solution
• E-Business Solution
• Industry Solution
• Three Oracle Empower the Green Enterprise
Awards
• Best Oracle Integrator Partner, Mexico

“De beste manier om de toekomst
te voorspellen, is deze te creëren.”
Peter F. Drucker
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