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Capgemini uvádí na trh novou značku, která spojuje odborné znalosti této 

společnosti v oblasti inženýrství a výzkumu a vývoje: „Capgemini 

Engineering“ 

 
Pod jednou značkou se skrývá unikátní kombinace silných stránek celé skupiny: přední světové 

služby v oblasti inženýrství a výzkumu a vývoje založené na odborných znalostech společností Altran 
a Capgemini v odvětví digitální výroby 

 
Paříž, 8. dubna: Společnost Capgemini dnes představila značku „Capgemini Engineering“, pod 

kterou se skrývá unikátní soubor špičkových dovedností na trhu v oblasti inženýrství a výzkumu 

a vývoje. Za využití rozsáhlých průmyslových odborných znalostí skupiny a nejmodernějších 

digitálních a softwarových technologií bude pomáhat organizacím při sbližování digitálního 

a fyzického světa. Tato globální oblast podnikání1 s 52 000 inženýrů a vědců a působností ve 

všech předních inženýrských centrech po celém světě navazuje na začlenění společnosti Altran, 

rok po její akvizici společností Capgemini. 

 

 

 
 
„Dnešní přední organizace chápou, že inženýrství a výzkum a vývoj jdou rychle dopředu a neustále se 

vyvíjejí. Proto je pro vývoj, uvádění na trh, řízení a modernizaci průlomových produktů nezbytné partnerství 

s klienty od A do Z,“ podotýká Aiman Ezzat, generální ředitel skupiny Capgemini Group. „Uvedení značky 

Capgemini Engineering na trh navazuje na začlenění schopností společnosti Altran do skupiny, rok po akvizici 

této společnosti. Skvěle doplňuje již zavedené portfolio obchodních nabídek skupiny a posiluje naši přední 

pozici v průmyslu založeném na datech.“ 

 
Capgemini Engineering pomáhá největším inovátorům na světě vyvíjet produkty a služby zítřka a řešit 

narušení začleňováním digitálních a softwarových technologií do produktů. 

 
William Rozé, generální ředitel Capgemini Engineering a člen výkonného výboru skupiny, uvedl: „Výzkum 

a vývoj je nové bitevní pole. Musí být propojeny a založeny na datech, aby bylo možné optimalizovat inovace 

a urychlit vývoj. Služby Capgemini Engineering byly navrženy tak, aby právě tuto potřebu řešily a využívaly 

schopnost dat podporovat inovace, vytvářet nové zkušenosti zákazníků a poskytovat nové cenné zdroje.“ 

 
Schopnosti zkombinované pod značkou Capgemini Engineering jsou již uznávané jako přední na trhu. 

V lednu 2021 Zinnov, přední globální poradenská společnost v oblasti managementu a strategií, zařadila 

společnost Capgemini na základě jejích globálních služeb v oblasti inženýrství a výzkumu a vývoje na první 

místo na svém žebříčku předních společností „Leadership Zone“, přičemž zdůraznila, že tento sloučený 

podnik má největší dodavatelskou síť na světě a působí ve všech předních inženýrských centrech. Řada 

klientů též využívá schopnosti Capgemini Engineering implementovat technologie ve velkém, rozsáhlé  

 

                                       
1 Tato globální oblast podnikání funguje od 1. ledna 2021. Globální oblasti podnikání společnosti Capgemini řídí klíčové nabídky společnosti, 

včetně předprodejních aspektů, nacházení řešení, dodávání řešení zaměřených na klienta a rozvoj talentů a odborných znalostí v klíčových 

oblastech skupiny včetně rychle rostoucích a nových trhů. 
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dovednosti této společnosti v oblasti navrhování produktů a její mimořádné průmyslové odborné znalosti.  

Jednou z těchto organizací je Hyperloop TT, inovativní společnost působící v odvětví dopravy a technologií, 

která vyvíjí průlomový vysokorychlostní dopravní systém založený na elektromagnetickém pohonu. 

 
„S Capgemini Engineering spolupracujeme na vývoji prvního průlomového dopravního systému století 

a oceňujeme špičkové inženýrské odborné znalosti v oblasti letectví a kosmického výzkumu a systémového 

inženýrství, které nám nabízí. Poskytuje nám širokou škálu špičkových služeb v oblasti strojního i fyzikálního 

inženýrství, systémové architektury, vývoje softwaru i řízení projektů,“ uvedl generální ředitel Hyperloop TT, 

Andres De Leon. 

 
Tato globální oblast podnikání nabízí služby ve třech klíčových oblastech: produktové a systémové 

inženýrství; digitální a softwarové inženýrství a průmyslové operace. 

 
Podrobnější informace o Capgemini Engineering najdete zde. 

 

O společnosti Capgemini 

Capgemini je přední společnost spolupracující s podniky, které chtějí transformovat a řídit své podnikání za 

využití síly technologií. Účelem, který motivuje každodenní činnost skupiny, je šetřit lidskou energii 
prostřednictvím využívání technologií pro inkluzivní a udržitelnou budoucnost. Jedná se o odpovědnou 
a rozmanitou organizaci sdružující 270 000 členů z téměř 50 zemí. Capgemini se může pochlubit 50 lety 
zkušeností a rozsáhlými průmyslovými odbornými znalostmi, a proto se na ni klienti obracejí s celou škálou 
obchodních potřeb, od strategie a designu až po provoz, které jsou ovlivňovány rychle se rozvíjejícím 
a inovativním světem cloudu, dat, umělé inteligence, konektivity, softwaru, digitálního inženýrství 
a platforem. V roce 2020 skupina vykázala celosvětové příjmy ve výši 16 miliard €. 

Zajistěte si budoucnost podle svých představ | www.capgemini.com 
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