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Gartnera ERP tirgus pētījumā Magic Quadrant Epicor pozicionēts
Visionary kvadrantā
Jau ceturto gadu pēc kārtas Epicor tiek pozicionēts Visionaries kvadrantā

Epicor Software Corporation, kas ir vadošais biznesa vadības programmatūru piegādātājs ražošanas,
vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumiem, paziņo, ka Gartner Inc. pētījumā Magic
Quadrant par uzņēmumu resursu plānošanas (ERP) risinājumiem Epicor ERP risinājums jau ceturto gadu pēc
kārtas tiek pozicionēts Visionary kvadrantā.1
Pētījums Magic Quadrant par ERP risinājumiem, kas paredzēti uz produktu orientētiem vidēja lieluma
uzņēmumiem, koncentrējas uz tādām ERP sistēmām, kas atbalsta uzskaiti vienas sistēmas ietvaros gan vietējām,
gan reģionālām, gan starptautiskām organizācijām ar vairākām struktūrvienībām. Šajā pētījumā apskatītās
organizācijas ir neatkarīgi uzņēmumi, kuru apgrozījums svārstās no 200 miljoniem līdz vienam miljardam un
darbinieku skaits ir līdz 10 000 vai vairāk cilvēku.2 Lai piekļūtu pilnam pētījuma tekstam, aicinām apmeklēt Epicor
interneta vietni.
Iedvesmojot inovācijas un uzlabojot klientu iespējas
"Mēs uzskatām, ka Epicor pozicionēšana Visionary kvadrantā ceturto gadu pēc kārtas ir apliecinājums mūsu
darbībai, kas orientēta uz klientu, un atspoguļo mūsu apņemšanos izstrādāt un piedāvāt programmatūras
risinājumus, kas palīdz uzņēmumiem būt ātriem un elastīgiem mūsdienu starptautiskajā vidē," sacīja Pervezs
Kureši (Pervez Qureshi), Epicor prezidents un vadītājs. "Mūsu inovatīvā pieeja programmatūras arhitektūras
veidošanai, mobilitātei, integrētai analīzei un iebūvētie biznesa procesu vadības rīki sniedz mūsu klientiem vēl
nebijušas izvēles iespējas un elastību neatkarīgi no tā, vai tie izvēlas izmantot atsevišķu programmatūras
instalāciju vai strādāt mākonī."
Šodien vairāk kā 4000 klienti - gan ražotāji un vairumtirgotāji, gan pakalpojumu sniedzēji -, kas darbojas vairāk kā
70 valstīs visā pasaulē, ir izvēlējušies Epicor ERP, lai nodrošinātu savu uzņēmumu darbību. Epicor ERP, izveidots
uz spēcīgās Epicor ICE biznesa arhitektūras, ir iedvesmojošs inovatīviem biznesa procesu uzlabojumiem un
nodrošina klientiem labākās iespējas, kas ir atslēga uzņēmuma panākumiem šodien un izaugsmei nākotnē.
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Epicor ERP piedāvā iespējas, kas apmierina organizāciju unikālās operatīvās darbības, resursu un budžeta
plānošanas vajadzības, gan izmantojot atsevišķu programmatūras instalāciju, gan strādājot mākonī vai izmantojot
programmatūru kā pakalpojumu. Epicor ir viens no nedaudzajiem piegādātājiem, kas nodrošina pilnīgu,
multifunkcionālu atsevišķu programmatūras instalācijas versiju vai programmatūru kā pakalpojumu (SaaS), kas
atbilst modernam ERP risinājumam.

Par Maqic Quadrant
Gartner neizvērtē pilnīgi visus piegādātājus, produktus vai pakalpojumus, aprakstot tos savās izpētes publikācijās,
un nerekomendē tehnoloģiju lietotājus izvēlēties tikai piegādātājus ar augstāko novērtējumu. Gartner izpētes
publikāciju pamatā ir Gartner pētniecības kā organizācijas viedoklis, un tas nevar tikt uztverts kā apgalvojums vai
fakts. Gartner atsakās sniegt jebkādas garantijas, tiešas vai netiešas, attiecībā uz šo pētījumu, ieskaitot jebkuras
garantijas par piemērotību pārdošanai vai atbilstību noteiktam mērķim.

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.
Sekojiet Epicor jaunumiem vietnē Twitter: @Epicor, @EpicorUK, @EpicorEMEA, @EpicorAU, @Epicor_Retail,
@Epicor_DIST vai Facebook.
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