
 
Lehdistötiedote 

 

HETI JULKAISUVAPAA 
  

 
Epicor yhteistyöhön avoimen yliopiston kanssa Vietnamissa 

 
Epicor tarjoaa sekä ohjelmistonsa että siihen liittyvän koulutuksen opiskelijoille.   

ESPOO, 12.6.2013 
Ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Epicor Software Corporation ilmoitti yhteistyöstään Ho Chi Minh 
City (HCMC):n avoimen yliopiston kanssa. Sopimus allekirjoitettiin virallisessa seremoniassa Ho 
Chi Minh Cityssä. Sopimuksen mukaisesti Epicor toimittaa uuden sukupolven 
toiminnanohjausjärjestelmänsä, Epicor ERPin avoimen yliopiston käyttöön ja kouluttaa avoimen 
yliopiston opettajia ohjelmiston käytön ja toiminnallisuuksien saralla. Opettajien kautta 
osaaminen siirtyy kunkin tiedekunnan (rahoitus, liiketalous, kirjanpito) oppilaiden käsiin. He 
saavat käytännönläheistä tuntumaa ohjelmistoon ja sen eri moduuleihin. Epicor aikoo lisäksi 
järjestää koulutusta sekä seminaareja avoimessa yliopistossa.  
– Epicor on meille erittäin mieluisa kumppani tässä tärkeässä hankkeessamme. Epicor ERPin 
avulla opiskelijamme saavat arvokasta käytännön kokemusta ja pääsevät tutustumaan 
virtuaalisesti liiketoiminnan eri moduuleihin. Avoin yliopistomme pyrkii pienentämään kuilua 
teoreettisen opiskelun ja käytännön välillä. Uskomme, että tämän hankkeen kautta annamme 
opiskelijoillemme paremmat mahdollisuudet menestyä tulevaisuuden työelämässä, kommentoi 
HCMC:n avoimen yliopiston rehtori Le Bao Lam.  

Epicorin mukaan kumppanuus avoimen yliopiston kanssa on tarkoitettu pitkäaikaiseksi 
hankkeeksi ja yhtiö haluaakin jatkaa liiketaloudellista kasvuaan Vietnamissa sekä muualla 
Aasian ja Tyynenmeren alueella.  
– Tämä yhteistyö osoittaa, miten sitoutuneita olemme Vietnamin kasvuun. Innovatiivinen 
ratkaisumme siivittää varmasti paikallisia valmistajia kasvuun, kun he voivat yhdistää 
liiketoimintansa ja valmiiksi koulutetut, ohjelmiston tuntevat työntekijät. Johtavan koulun kanssa 
kumppanina toimiminen on ehdottomasti paras tapa tehdä ohjelmistomme ihmisille tutuksi, 
sanoo Craig Charlton, senior vice president and general manager, Epicor Asia Pacific.   
 
Epicor voitti ‘Best ERP Systems Provider’ -palkinnon vuoden 2012 Asian Manufacturing Awards 
-gaalassa Singaporessa. Palkinnot jaetaan tuotteille, ratkaisuille ja palveluille, jotka kehittävät 
alueella toimivien valmistajien toimintaa. Epicor ERPin ansioiksi luettiin vahva toiminnallisuus 
sekä teollisuuden tarpeisiin räätälöity teknologia. Epicorille annettiin myös tunnustusta siitä, että 
se tukee Aasian alueen koulutusohjelmia, mm. Beijing Institute of Technology:ssä sekä Pusan 
National University:ssä Koreassa. 
 
Epicor lyhyesti 
Epicor Software Corporation on kansainvälisesti toimiva, johtava toiminnanohjausjärjestelmien toimittaja valmistus-, 
jakelu-, vähittäismyynti- ja palvelualoille. Yli 40 vuoden kokemuksellaan Epicor toimittaa innovatiivisia 
ohjelmistoratkaisuja toiminnanohjaukseen (ERP), asiakkuudenhallintaan (CRM), toimitusketjun hallintaan (SCM), 
vähittäismyyntiin (POS), sekä henkilöstöhallintaan (HCM) 20 000:lle asiakkaalle yli 150:een maahan. Epicor tarjoaa 
kattavan palveluvalikoiman samasta lähteestä asiakkailleen paikallisesti, alueellisesti ja/tai kansainvälisesti. 
Yrityksen innovatiivinen historia, alan asiantuntemus ja pyrkimys erinomaiseen laatuun kannustavat asiakkaita 
kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Kaliforniassa pääkonttoriaan pitävällä yhtiöllä on toimipisteitä ja tytäryhtiöitä ympäri 
maailman.  
www.epicor.com 



 

 

Seuraa Epicoria Twitterissä: @Epicor, @EpicorUK, @EpicorEMEA, @EpicorAU, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST ja Facebookissa. 

Epicor ja Epicor-logo ovat Epicor Software Corporationin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa. 

Kaikki muut merkit ovat kunkin omistajan omaisuutta. 
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