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Epicor līdz šim lielāko starptautisko klientu konferenci –
Insights 2013 – apmeklē vairāk kā 3000 dalībnieki

Epicor Software Corporation, kas ir vadošais biznesa vadības programmatūru piegādātājs ražošanas,
vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumiem, paziņo, ka noslēgusies līdz šim
lielākā starptautiskā klientu konference uzņēmuma vairāk kā 40 gadu vēsturē – Epicor Insights 2013, kas no
13.-16. maijam notika Nešvilā, ASV. Konferencē piedalījās vairāk kā 3000 Epicor uzņēmuma resursu
plānošanas (ERP), cilvēkresursu vadības (HCM) un mazumtirdzniecības programmatūru lietotāji. Savukārt
Epicor Software Latvija Klientu diena notika 28.maijā, un to apmeklēja vairāk kā 60 iScala lietotāji. Latvijas
Klientu dienas pasākumā īpaša uzmanība tika veltīta tādiem jautājumiem kā jaunākā iScala 3.0 versija un
pāriešana uz eiro.
viaPro – Epicor oficiālā partnera Latvijā – konferences vērtējums
Epicor Software Corporation starptautisko konferenci apmeklēja arī viens no Epicor oficiālajiem partneriem
Latvijā – uzņēmuma viaPro valdes locekle Daiņa Zīraka: „Ikgadējā Epicor klientu konference Insights
2013, kas šogad notika maija vidū ASV pilsētā Nešvilā, pulcēja 2900+ klientu, 300+ partneru un 500+
darbinieku un piedāvāja vairāk kā 700 darba sesijas un vairāk kā 100 izstādes stendu. Dalībnieki bija
ieradušies no 22 valstīm, un tas precīzi demonstrē Epicor globālo redzējumu un stratēģisko mērķi - strādāt
klientam neatkarīgi no viņa atrašanās vietas.
Arī šī konference vēlreiz uzsvēra galveno uzņēmuma pozīciju, proti, Epicor respektē klientu kā partneri
visam mūžam un konsekventi seko agrāk izvirzītajai korporatīvajai stratēģijai – ‘Aizsargāt, Paplašināt,
Konverģēt’ (Protect, Extend, Converge), ko savā uzrunā auditorijai apliecināja Prevezs Kureši (Pervez
Qureshi), Epicor prezidents un valdes priekšsēdētājs. Aizsargāt – tiek turpinātas investīcijas esošajos
produktus; Paplašināt – jaunākās, nozarē labākās aplikācijas un infrastruktūra pieejama esošajiem
produktiem; Konverģēt – nepārtraukta produktu attīstība, pielietojot Epicor nākošas paaudzes tehnoloģijas
un iespējas.
Vai globālie biznesu ietekmējošie faktori ir mainījušies gada laikā? Jā! Pirms gada kā galvenais biznesu
ietekmējošais faktors tika uzskatīts cilvēkresursu iemaņas un spējas, šobrīd tehnoloģijas tiek izvirzītas kā
faktors ar vislielāko ietekmi, cilvēkresursus nobīdot ceturtajā vietā. Bizness pieprasa tuvāku piekļuvi
klientam. Šajā kontekstā Epicor ir izvirzījis četras prioritātes saviem produktiem – globāla pieejamība,
mākoņošana, mobilitāte un analītika.

Pagājušā gada laikā Epicor ir ievērojami paplašinājies – ienākumi palielināti līdz 871 miljonam dolāru,
pārņemti interesējošie uzņēmumi, piemēram, Solarsoft Business Systems. Savukārt Epicor Retail risinājums
ir pirmā izvēle mazumtirdzniecības programmnodrošinājumā ASV šobrīd.
Epicor iScala lietotājiem labās ziņas ir trīs – jaunā iScala 3.0 versija; ICE platforma, kas nodrošina modernu
ERP pielietojumu, un Epicor HCM jeb Cilvēkkapitāla vadības risinājums.”
Epicor izaugsme turpinās
Epicor Software Corporation ar prieku paziņo, ka kopš programmatūras Epicor ERP izlaišanas to
izvēlējušies vairāk kā 3700 klientu vairāk kā 70 valstīs visā pasaulē, aptverot tādas nozares kā ražošana,
vairumtirdzniecība, finanses, pakalpojumu sniegšana un mazumtirdzniecība.
"Līdztekus pieaugošajam pieprasījumam, ar ko šodien saskaras uzņēmumi, Epicor ERP turpina attīstīties, lai
apmierinātu mūsu klientu mainīgās vajadzības un to pārstāvošo nozaru tendences," sacīja Malkolms Fokss
(Malcolm Fox), Epicor produktu mārketinga viceprezidents. "Mēs ticam, ka mūsu nepārtrauktais fokuss uz
inovatīvu risinājumu attīstību, Epicor ICE biznesa arhitektūras izstrāde, dos iespēju mūsu klientiem īstenot
savu uzņēmējdarbību jaunā veiktspējas līmenī un mobilitātē. Epicor ERP piedāvā klientiem izvēles iespējas
un brīvību – strādāt mākonī, izmantot atsevišķu programmatūras instalāciju vai lietot to kā pakalpojumu,
turklāt paveikt to visu, izmantojot jebkuru ierīci neatkarīgi no atrašanās vietas un laika."
Epicor Mattec turpina iekarot klientu atzinību
Pakāpeniski turpina pieaugt pieprasījums arī pēc Epicor ® Mattec – labākās savas klases ražošanas izpildes
sistēmas (MES). Epicor Mattec turpina pielāgoties ražošanas uzņēmumu vajadzībām visā pasaulē gan kā
ražošanas izpildes sistēmas atsevišķs risinājums, gan integrācijā ar nākamās paaudzes Epicor uzņēmuma
resursu plānošanas (ERP) sistēmu.
"Epicor Mattec sniedz mūsu klientiem uzticamu un pierādītu risinājumu, nodrošinot stabilas ražošanas
izpildes sistēmas iespējas, kas ražošanas uzņēmumiem arvien vairāk ir nepieciešamas," sacīja Malkolms
Fokss (Malcolm Fox), Epicor produktu tirdzniecības viceprezidents, "Epicor Mattec ir ļāvis paplašināt mūsu
sniegumu jaunos vertikālajos tirgos, tajā skaitā apstrādes rūpniecībā, kā arī paplašināt piedāvātos
risinājumus klientiem, kas vēlas integrēt savu Epicor ERP risinājumu ar Epicor Mattec."
Jaunā Epicor CMS risinājumu versija piedāvā paplašinātu funkcionalitāti automašīnu ražošanas
nozarei
Epicor paziņo, ka vispārējai pieejamībai izlaists jaunais Epicor® CMS 6.0, uzņēmuma resursu plānošanas
(ERP) risinājums automobiļu rūpniecībā. Epicor CMS ir spēcīgs ERP programmatūras risinājums, kas
izstrādāts īpaši automašīnu ražošanas nozarei. Tas paredzēts intensīvas piegādes ķēdēm, Epicor CMS

palīdz novērst piegādes kļūdas, uzlabo uzskaites precizitāti un stiprina uzņēmuma kontroli un piegādātāju
vadības funkciju.
"Epicor turpina paplašināt Epicor CMS funkcionalitāti, lai palīdzētu risināt arvien sarežģītākas automašīnu
ražotāju un uzņēmumu, kas ir autorūpniecības nozares piegādātāji, vajadzības " norāda Malkolms Fokss
(Malcolm Fox), Epicor produktu tirdzniecības viceprezidents. "Ar šo jauno versiju Epicor nodrošina pilnīgu
biznesa vadības sistēmu, kas pielāgota nozares īpatnībām, un Epicor CMS produktus, kas ļauj klientiem
palielināt uzņēmumu vērtību, izmantojot mūsu risinājumus."
Pieejama Epicor Payment Exchange mobilā versija
Epicor informē par Epicor Payment Exchange mobilās versijas pieejamību. Tas ir pilnīgs maksājumu
apstrādes risinājums Epicor klientiem, kas tagad ir pieejams ar jebkuru viedtālruni un Apple iOS ierīci - iPad,
iPhone un iPod Touch.
Epicor Payment Exchange Mobile (EPX Mobile) versija ir lejupielādējama kā bezmaksas aplikācija, kas
darbojas uz mobilajām ierīcēm un piedāvā Epicor klientiem pieņemt kredītkaršu maksājumus tur, kur atrodas
viņu klients. EPX Mobile var izmantot ar speciāli šifrētu karšu lasītāju, kas ļauj uzņēmumiem, nolasīt karti
tieši uz viedtālruņa, samazinot savu kopējo darījumu izmaksas un aizsargājot darījumus, pateicoties
uzlabotām drošības tehnoloģijām.
Epicor un Magento partnerības rezultātā produktu klāsts tiek papildināts ar e-komercijas risinājumu
Epicor Retail Cross-Commerce, Powered by Magento® atbalsta plašus tiešsaistes darījumus, tostarp
multinacionālu e-komerciju un mobilo komerciju. Epicor paziņojis par savu stratēģisko partnerību ar
Magento®, kas pieder eBay Inc (NASDAQ: eBAY), kas ir vadošā e-komercijas platforma un apkalpo vairāk
kā 150000 uzņēmumus visā pasaulē. Epicor ieviesis savu jauno Epicor Retail Cross-Commerce risinājumu –
tā ir elastīga, progresīva e-komercijas platforma, kas ļauj mazumtirgotājiem personalizēt iepirkšanās pieredzi
caur kanāliem, lai atbalstītu un palielinātu uzņēmumu un klientu lojalitāti.
Epicor piedāvā jaunāko Epicor Eagle versiju
Epicor Eagle ir biznesa vadības programmatūra, kas ļauj maziem un vidējiem uzņēmumiem labāk izprast,
pārvaldīt un uzlabot klientu pieredzi, palielinot uzņēmuma konkurētspēju un uzlabojot sniegumu. Epicor
Eagle programmatūra sevī ietver instrumentus, kas nepieciešami, lai optimizētu biznesu un efektīvāk
pārvaldītu ikdienas darbības. Jaunākā programmatūras versija ietver datu informāciju, kas nepieciešama, lai
pastāvīgi uzlabotu klientu pieredzi un sasniegtu nākotnes biznesa mērķus.
Kā ierasts, Epicor konferences nepaliek bez industrijas analītiķu un ekspertu ievērības. Profesionālu,
neatkarīgu viedokli par Epicor pozīciju šobrīd lasiet: Aberdeen grupa;Technology Evaluation centrs.

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.
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###
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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