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Uuden sukupolven Epicor ERP saavutti yli tuhannen 
käyttöönoton virstanpylvään 

 
Ohjelmistoratkaisun uusinta versiota käyttää tällä hetkellä yli 1000 asiakasta. Epicor 

kehittää tuotettaan jatkuvasti ja on ylpeä innovaatiokyvystään.  
 

ESPOO, 22.5.2013 
Ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Epicor Software Corporation on saavuttanut merkittävän 
virstanpylvään käyttöönottojen saralla. Uuden sukupolven Epicor ERP -ohjelmistoratkaisun on 
tähän mennessä ottanut käyttöön yli 1000 asiakasta ympäri maailman. Viime vuonna pidetyssä 
Epicorin vuosittaisessa asiakastapahtumassa julkistettu Epicor ERP-ohjelmiston uusin versio 
antoi jälleen viitettä yhtiön jatkuvasta kehitystyöstä. Yli 300 uutta toiminnallisuutta ja parannusta 
tekevät käyttämisestä entistä helpompaa sekä parantavat yleistä suorituskykyä. Epicor laajensi  
globaaleja konsultointipalvelujaan (tiimissä tällä hetkellä yli 800 henkilöä), perusti Project 
Management Office (PMO) -toiminnon sekä esitteli Business Consulting Services –mallin, joka 
tukee asiakkaita heidän prosessien kehittämisessään ja muutoshallinnassaan.  
 
Ensiesittelystään alkaen Epicor ERP-ohjelmiston on tähän mennessä valinnut yli 3700 
asiakasta yli 70 maassa ympäri maailman.  
–Yritykset kohtaavat nykyään monenlaisia haasteita. Kehitämme ohjelmistoamme jatkuvasti, 
jotta pystymme tarjoamaan niihin toimivan ratkaisun. Uskomme vakaasti, että 
innovaatiokykymme ja Epicor ICE-arkkitehtuurimme antavat asiakkaillemme mahdollisuuksia 
parantaa toimintakykyään sekä liikkuvuuttaan. Olemme ylpeitä siitä, että voimme tarjota 
valinnanvaraa sekä vapautta: tuomme ERP-ratkaisumme milloin ja minne vain asiakkaamme 
sitä tarvitsevat, toteaa Epicorin Patrick Nordling, Vice President – Northern Europe. 
 
 
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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