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OpenSesame gebruikt Sogeti als 'overheidsdeuropener '
Emile Idzenga :en samenwerkingsverband met Sogeti moet voor OpenSesam e
IC 'f de deur openen naar de overheidsmarkt . De leverancier van open-sourcesoftwar e
voor contentmanagement sluit hiermee zijn eerste overeenkomst met een grot e
dienstenleverancier.
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"We hebben wel een aantal kleiner e
partijen die ons product implemen-

teren", vat Wieger Kunst, business deve-
lopment manager bij OpenSesame ICT, d e
partnergeschiedenis van cle isv samen . "We
hebben vorig jaar met Sogeti een projec t
gedaan voor BWTinfo (een kennisuitwis-
selingswebsite voor bouw- en woningtoe-
zichtorganen, red .), waarin wij het produc t
geleverd hebben en zij de diensten . Zij

doen veel in de overheidsector, voor on s
een lastige markt om binnen te komen . He t
is belangrijk dat we daar kunnen aantone n
dat we een solide product hebben en da t
we er onze naamsbekendheid vergroten .
Zij hebben een groot verkoopteam tot hu n
beschikking dat daarin kan faciliteren, wij
niet ." Het heeft uiteindelijk een half jaa r
geduurd voordat de samenwerking een fei t
was . Kunst wijt dit aan cle marktkansen die

zich tussentijds aandienden en aan het fei t
dat Sogeti eerst goed naar de intenties va n
de samenwerking wilde kijken . Behalve
met OpenSesame doet Sogeti op het gebie d
van contentmanagement ook zaken me t
Tridion en met Epi Server.

De software van laatstgenoemde is i n
Nederland nog niet geïmplementeerd ,
maar Sogeti heeft in Zweden goede ervarin -
gen met dit op Microsoft gebaseerde pak-
ket . Dat vertelt Hubert van Mastrigt, part-
nermanager bij de managed-deliverydivisi e
van Sogeti . "We benaderen projecten altij d
vanuit cle bronsituatie bij de klant . Het plat -
form en de integratie met andere applica -

Wieger Kunst wil aantonen dat OpenSesam e
een solide product heeft .

ties bij de cliënt spelen daarbij een rol . Wij
kiezen nooit voor één product . Bovendie n
verkopen we liever helemaal geen software ,
tenzij het onderdeel is van de oplossing .
Voor OpenSesame zie ik een rol weggelegd
in de overheidsmarkt, en dan vooral bij cl e
relatief kleinschalige oplossingen ." Dat
OpenSesame een open-sourceoplossing i s
en een flexibele 'prettige' licentiestructuu r
kent, draagt bij tot Van Mastrigts conclusie .
"De voorkeur voor open-sourceoplossinge n
bij de overheid neemt wel toe, al verwach t
ik niet dat die direct een grote vlucht gaa t
nemen. Dat geldt wel voor cms-oplossin-
gen . Daarmee komen we nu in een derd e
'wave' terecht, die wordt veroorzaakt doo r
de stand van de technologie . "

Van exclusiviteit is geen sprake, totda t
er bij de klant een oplossing aangeboden
wordt . Toch is OpenSesame behouden d
in het benaderen van Sogeti-klanten . "We
weten waar ze mantelovereenkomsten
hebben en daar zullen we niet acquireren .
Daarnaast is bij grotere overheden Soget i
de enige partij waarmee we projecten
doen", aldus Kunst . ■
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