The Cognitive Enterprise
Aangedreven door IBM RapidMove voor Oracle Cloud
We staan aan het begin van een nieuwe digitale transformatie. Naarmate
kunstmatige intelligentie (AI), automatisering, Internet of Things (IoT),
blockchain en 5G meer en meer opkomen, zal hun gecombineerde
impact de bedrijfsachtitectuur sterk beinvloeden.
De "outside-in" digitale
transformatie van het
afgelopen decennium maakt
plaats voor het "inside-out"
potentieel van gegevens die
worden geëxploiteerd met
deze exponentiële
technologieën.

De volgende generatie business model: Cognitive Enterprise.
Je kunt je de Cognitive Enterprise voorstellen als een samenstelling van meerdere
bedrijfsplatformen. Een of meer van deze fungeert als het kernplatform of primaire
platform (en) en biedt belangrijke differentiatie.
Een business platform is opgebouwd uit verschillende lagen. Elke laag is
onderhevig aan verandering (dit is exact de plek waarop bedrijven hun industie
transformeren). Jouw bedrijf krijgt hierdoor de kans om nieuwe markten aan te
boren, de kosten opnieuw te herstructureren voor de lange termijn - met mogelijk
een enorme besparing onder de streep.

Culture of agile innovation that embraces new skills,
workforces and ways of working, and humanizing the enterprise

An ecosystem of business platforms, both industry- specific
and transactional
Intelligent workflows for front- and back-office processes and
decision making
Applied exponential technologies – for example, AI, IoT,
automation and blockchain
Data that is curated to support key workflows and platforms
Next-generation applications that span new and legacy
solutions
Open, hybrid and secure multi-cloud infrastructures

Wij brengen de cognitieve enterpise naar de Oracle klant...
IBM heeft eigen en unieke oplossingen ontwikkeld om het intelligente
bedrijfsplatform naar Oracle-klanten te brengen via Finance, Procurement &
Human Capital Management.
Welke sectoren ondersteunen we:

Banken

Verzekeringen

Gezondheidszorg

Energie & nutsbedrijven

Professionele dienstverlening

Hoger onderwijs

Overheid

Kleinhandelsbedrijven

...geïmplementeerd met IBM RapidMove voor Oracle Cloud
Domain

Component

Implementation
Time Saving

Process

Oracle Cloud Blueprint

30%

Configuration

Configuration Copy, Transform & Inject

80%

Integration

Error Handling
Framework

Pre-Built Adaptors

Utility Integrator

30%

Data

Data Migration Toolkit

40%

Reporting

Pre-Built Reporting Pack

30%

Test

Test Script Automation Script Library

40%

People

Digital Change

Pre-Built Learning modules

40%

Rollout

Big Bang

Phased

30-40%

Meer weten

Lees meer over IBM Service voor Oracle Cloud ibm.biz/IBMOracle
Bezoek de IBM pagina over de Oracle Cloud Marketplace ibm.biz/IBMoraclecloudmarketplace

© Copyright IBM Corporation 2019.
All rights reserved. November 2019
IBM, the IBM logo, ibm.com and Watson are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many
jurisdictions worldwide.
Oracle and Java are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other product and service names might
be trademarks of IBM or other companies. A current list of IBM trademarks is available on the web at “Copyright and trademark
information.”

