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Par Epicor jauno prezidentu un izpilddirektoru ir apstiprināts
Džozefs (Džo) L. Kovans (Joseph (Joe) L. Cowan)
Epicor Software Corporation, kas ir vadošais biznesa vadības programmatūru piegādātājs
ražošanas, vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumiem, paziņo, ka par
jauno Epicor prezidentu un izpilddirektoru ir apstiprināts Džozefs (Džo) L. Kovans (Joseph (Joe) L.
Cowan), kurš Epicor uzņēmumā varēs izmantot savu plašo vadības pieredzi programmatūru un
tehnoloģiju jomā. Kovans nomainīs līdzšinējo izpilddirektoru Pervezu Kureši (Pervez Qureshi), kurš
no šī amata atkāpjas, lai dotos pretī jaunām iespējām. Kureši tāpat atstāj arī Epicor valdi.
"Mēs esam ļoti gandarīti, ka Džo Kovans ir pievienojies Epicor komandai kā tās jaunais
izpilddirektors, kas apņēmies vest Epicor pretī jauniem panākumiem,” sacīja Džeisons Vraits
(Jason Wright), Epicor valdes loceklis. "Džo sevi ir pierādījis kā spēcīgu līderi, kurš tiek augstu
novērtēts tehnoloģiju nozarē. Viņam piemīt izcils stratēģiskais redzējums un unikālas tirdzniecības
un komercdarbības prasmes, ar kuru palīdzību vairāki lieli programmatūru uzņēmumi jau
sasnieguši izaugsmi un rentabilitāti." Vienlaikus ar iecelšanu prezidenta un izpilddirektora amatā,
Kovans tiek iecelts arī par Epicor valdes locekli.
"Esmu pagodināts, ka esmu izvēlēts par jauno Epicor prezidentu un vadītāju. Es ļoti pozitīvi
novērtēju uzņēmuma līdzšinējos risinājumus, tā attiecības ar klientiem un potenciālās izaugsmes
iespējas," sacīja Kovans. "Es priecājos, ka man būs iespēja strādāt ar pieredzējušo Epicor vadības
komandu un mūsu vairāk kā 4800 talantīgajiem darbiniekiem visā pasaulē, lai turpinātu piedāvāt
inovatīvus tehnoloģiju un programmatūru risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem nodrošināt
veiksmīgu uzņēmumu darbību. Esmu patiesi ieinteresēts šķirt jaunu lapaspusi Epicor stāstā. "
Kovans ieņēma prezidenta un izpilddirektora amatu vadošajā tiešsaistes banku un pilna servisa
maksājumu risinājumu uzņēmumā Online Resources līdz brīdim, kad to iegādājās ACI Worldwide
2013. gada martā. Iepriekš viņš bija izpilddirektors korporācijai Interwoven, kas ir pasaules līderis
satura vadības programmatūru jomā līdz brīdim, kad to iegādājās akciju sabiedrība Autonomy
Corporation 2009. gadā. Kovanam ir ievērojama pieredze vadošos amatos tehnoloģiju un
uzņēmumu programmatūru jomā, darbojoties dažādos amatos tādos uzņēmumos kā Manugistics,
EXE Technologies un Invensys/Baan. Kovans ir ieguvis bakalaura grādu kā elektronikas inženieris
Auburnas Universitātē (Auburn University) un maģistra grādu inženierzinātnēs Arizonas štata
Universitātē (Arizona State University).
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"Valdes vārdā es izsaku vislielāko pateicību Pervezam Kureši par viņa ieguldījumu Epicor
uzņēmumā," sacīja Vraits. "Pervezs vadīja Epicor izaicinājumiem bagātā periodā sarežģītos
ekonomiskajos apstākļos, tai pat laikā pārraugot veiksmīgo Epicor un Activant integrāciju. Viņš
palīdzēja jauno Epicor pozicionēt kā pasaules līderi, kuram šodien ir vairāk kā 20 000 klientu vairāk
kā 150 valstīs. Mēs pateicamies par visu, ko viņš ir paveicis pēdējo divu gadu laikā un vēlam visu
to labāko, tiecoties pretī jauniem izaicinājumiem."
Par Epicor Software Corporation
Epicor Software Corporation ir pasaules līderis biznesa programmatūras un to 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 18 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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