
Dankzij onze jarenlange ervaring met overheden, publieke en sociale organisaties kunnen wij in de juiste 
context met u meedenken over en meewerken aan oplossingen voor uw applicatie- en infrastructuur 
uitdagingen. Cegeka heeft de juiste competenties in huis.  Hoe high-tech ICT ook kan zijn, het blijft werk 
van mensen.

Binnen de tijd, scope en budget
Met Cegeka maakt u altijd een goede keuze. Wij nemen onze 
verantwoordelijkheid als het gaat om projecten opleveren 
binnen de vooropgestelde tijds-, scope- en budgetafspraken.

Sectorkennis
Dankzij een uitgebreide publieke en sociale sectorkennis 
begrijpen we waar uw uitdagingen liggen en kunnen we 
ook met u meedenken. We denken onder meer aan de 
ervaring die we hebben met projecten rond administratieve 
vereenvoudiging, gegevensuitwisseling met andere 
organisaties, fraudebestrijding en interne en externe 
communicatieportalen.

Software op maat
Cegeka ontwikkelde heel reeks applicaties specifiek 
voor de publieke en sociale sector. Cegeka onderhoudt 
die applicaties ook: Kid-IT voor kinderbijslagfondsen, 
Ventouris voor sociale verzekeringsfondsen en Cert-X voor 
fondsen voor bestaanszekerheid. Hierdoor heeft Cegeka 
ruime ervaring met de processen in de sociale zekerheid, 
en ook heel wat samenwerkingservaring binnen deze 
kostendelende initiatieven.

Onze agile software factory met meer dan 500 
ontwikkelaars zorgt voor de nodige capaciteit, specialisatie 
en innovatie. Dankzij ons nearshore shared service center 
winnen we aan efficiëntie wanneer inzetbaar. Cegeka 
past de agile best practices toe zodat de business en de 
klant beter  samenwerken. Onze agile methodes maken 
het ontwikkellingsproces betrouwbaar, kwalitatief en 
voorspelbaar.

Automatiseren en vereenvoudigen
Cegeka heeft een jarenlange ervaring in het automatiseren 
en vereenvoudigen van complexe administratieve processen. 

Andere belangrijke kennisdomeinen zijn geografische 
informatiesystemen (GIS), document management systemen, 
workflowoptimalisatie- en automatiseringsystemen en 
mobile app  ontwikkeling. Zo kan Cegeka in een complexe 
omgeving een communicatieportaal realiseren en 
dossierbeheer met specifieke workflows en behoud van 
wettelijke bewijskracht
invoeren.  

Cloud services integrator                 
Cegeka neemt een onafhankelijke positie in op vlak van 
ICT-infrastructuur en kan zo advies op maat geven. Wat is 
het beste voor u? Bij ons staan kostefficiëntie, veiligheid en 
betrouwbaarheid centraal: eigen servers on-site, een private 
cloud in onze datacenters in Leuven en Hasselt, een publieke 
cloud oplossing of een combinatie van die mogelijkheden? 
Dat tekenen we graag voor u uit.
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ENKELE REFERENTIES

BUSINESSOPLOSSINGEN

Beter dossierbeheer, een nieuwe 
interne of externe portaalsite die ook 
werkt op smartphones en tablets, 
toegang tot uw diensten via een app, 
en inzicht in uw datastromen.

SOFTWAREOPLOSSINGEN

Door agile softwareontwikkeling 
betrekken we de gebruiikers, business 
owners en IT  in het volledige traject 
en zorgen we ervoor dat u meer 
waarde krijgt voor hetzelfde budget. 

INFRASTRUCTUUROPLOSSINGEN

Als cloud services integrator levert 
Cegeka kwaliteitsvolle en efficiënte 
IT-infrastructuuroplossing met 24/7 
toezicht door onze specialisten.

• Business Intelligence & Analytics
• Online communicatie
• Mobile ontwikkeling
• Enterprise Content Management
• Customer Relationship Management
• Intelligent Investigation Manager

• Application Development 
• Application Maintenance
• Application Management
• Application Outsourcing
• Detachering
• Consulting

• Servers & Storage
• Networking
• Security
• Remote Managed Services
• Cloudoplossingen
• Outsourcing
• Detachering
• Consulting

Mastervacatureproject 
binnen budget en timing 
dankzij Cegeka

“ “

PAUL DANNEELS, CIO, VDAB

We kunnen vragen sneller 
beantwoorden en dossiers 
sneller afhandelen
“ “

PATRICK VANDERBAUWEDE, IT MANAGER, RSVZ

 

Service desk en beheer vanop afstand (RMS)  
We kunnen vanop afstand instaan voor het dagelijkse 
beheer en onderhoud van uw IT-infrastructuur 
(serversystemen, storage, databases en andere IT-
componenten). Onze 24/7 dienstverlening omvat een 

servicedeskdienst met eerste- en tweedelijnsondersteuning en 
performante monitoringdiensten met probleemoplossing voor 
ondermeer security, netwerk, servers en applicaties. 


