Preses relīze

Epicor prezidents apbalvots par inovāciju
Pervezs Kureši ieguvis žurnāla „Supply & Demand Chain Executive’s”
balvu Pros to Know 2013
Epicor Software Corporation, kas ir vadošais biznesa vadības programmatūru piegādātājs ražošanas,
vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumiem, paziņo, ka Epicor prezidents un
vadītājs Pervezs Kureši (Pervez Qureshi) ir kļuvis par žurnāla „Supply & Demand Chain Executive” Pros to
Know 2013 balvas ieguvēju.
Žurnāla „Supply & Demand Chain Executive’s” Pros to Know profesionāļi, kas proaktīvi strādā, lai uzlabotu
uzņēmuma funkcijas vairākās kategorijās, tostarp ražošanas un darba ražīguma, sagādes, loģistikas, riska
mazināšanas

stratēģiju,

resursu

plānošanas,

finanšu

operāciju,

iepakošanas

un

izplatīšanas,

transportēšanas un citās kategorijās, izvēlējušies labākos un spožākos piegādes ķēdes paraugus.
Trīspadsmitajā pastāvēšanas gadā „Supply & Demand Chain Executive” Pros to Know balvas tiek
pasniegtas abām piegādes ķēdes pusēm. Gan "piegādātāju", novērtējot programmatūras uzņēmumu
pārstāvjus, pakalpojumu sniedzējus, konsultantus vai augstskolas, kas palīdzējušas saviem piegādes ķēdes
klientiem vai piegādes ķēdes apvienībām sagatavoties nozares izaicinājumiem, gan "praktiķu", apbalvojot
piegādes ķēžu vadītājus, kuri parādījuši spēju pārvaldīt piegādes ķēdes. P. Kureši balvu ieguvis
„Piegādātāju” kategorijā.
"Pūles, ko nozares vadošie vadītāji turpina pielikt, lai uzlabotu uzņēmējdarbības funkcionalitāti, vienlaikus
palīdzot attīstīties starptautiskajām piegādes ķēdēm, bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc sākotnēji
mēs izveidojām Pros to Know balvu,” sacīja Barijs Hošfelders (Barry Hochfelder), „Supply & Demand Chain
Executive” redaktors.
"Epicor turpina attīstīt nākamās paaudzes biznesa vadības risinājumus, kas atbalstīs piegādes ķēžu vadības
inovatīvās iespējas vienā integrētā platformā, palīdzot augt piegādātāju ieņēmumiem un rentabilitātei," teica
P. Kureši. "Visu Epicor darbinieku vārdā, esam pagodināti, ka „Supply & Demand Chain Executive” novērtē
mūsu inovāciju pienesumu nozarei."
Veidojot Pros to Know 2013 balvu ieguvēju sarakstu, redaktoru komisija izskatīja aptuveni 400 iesniegumus,
lai izvēlētos tos pretendentus, kuri vislabāk atbilst kritērijiem. Kritēriji, pēc kuriem tika vērtēti pakalpojuma
sniedzēji, bija šādi:
• Ko kandidāts uzskata par būtiskiem nākamā gada izaicinājumiem saviem klientiem un to piegādes ķēdēm
un kā kandidāts strādā, lai apmierinātu šos izaicinājumus? Lūdzot minēt piemērus par jauno iniciatīvu
ietekmi uz klientiem.
• Kā piegādes ķēdi kā funkciju padarīt saskaņotu ar uzņēmuma kopējo korporatīvo stratēģiju?

Pilns Pros to Know 2013 balvas ieguvēju saraksts ir pieejams www.sdcexec.com. Izvērstāks balvu ieguvēju
apraksts, tajā skaitā par P. Kureši un citiem uzvarētājiem, būs lasāms žurnāla „Supply & Demand Chain
Executive” 2013. gada marta numurā un tiešsaistē.

Par Epicor Software Corporation
Epicor Software Corporation ir pasaules līderis biznesa programmatūras risinājumu piegādē ražošanas,
vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu nozaru uzņēmumiem. Ar vairāk kā 40 gadu
pieredzi, apkalpojot vidēja lieluma organizācijas un 1000 starptautisku uzņēmumu struktūrvienības, Epicor ir
vairāk kā 20 000 klientu vairāk kā 150 valstīs. Epicor uzņēmuma resursu plānošanas (ERP),
mazumtirdzniecības

vadības, piegādes ķēdes vadības (SCM) un cilvēkresursu vadības (HCM)

programmatūra dod iespēju uzņēmumiem panākt lielāku efektivitāti un uzlabot rentabilitāti. Pateicoties
pieredzei inovāciju ieviešanā, nozaru zināšanām un vēlmei būt izciliem, Epicor iedvesmo klientus veidot
ilgtspējīgas konkurences priekšrocības. Epicor nodrošina uzskaiti vienas sistēmas ietvaros, kā tas ir
nepieciešams gan vietējiem un reģionāliem, gan starptautiskiem uzņēmumiem. Kompānijas galvenā mītne
atrodas Dublinā, Kalifornijas štatā, bet pārstāvniecību un partneru tīkls aptver visu pasauli. Plašāka
informācija ir atrodama vietnē www.epicor.com.
Epicor Software Corporation meitas uzņēmums Epicor Software Latvija vietējā tirgū darbojas jau 17 gadus.
Sekojiet

Epicor

jaunumiem

vietnē

Twitter:

@Epicor,

@EpicorUK,

@EpicorEMEA,

@EpicorAU,

@Epicor_Retail, @Epicor_DIST vai Facebook.
###
Epicor un Epicor logotips ir korporācijas Epicor Software Corporation preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un
citās valstīs. Scala un iScala ir korporācijas Epicor meitasuzņēmuma Scala Business Solutions N.V. preču
zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Citas tekstā minētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku
īpašums. Šajā dokumentā atspoguļoto produktu un pakalpojumu piedāvājumu izstrādātājs ir Epicor Software
Corporation.
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