
Vista Equity Partners vie päätökseen CDC 

Software -yhtiön oston  

CDC Software toimii jatkossa itsenäisenä yhtiönä, jolla on 

uusi pääjohtaja. 

 

Vista Equity Partners ilmoitti tänään, että se on vienyt päätökseen CDC Softwaren oston 

sopimuksen mukaisesti, joka julkistettiin 20. maaliskuuta 2012. CDC Software (The Customer-

Driven Company™) on nyt itsenäinen yhtiö, joka toimii erillään CDC Corporationista.  

”CDC Software on hieno yhtiö, jolla aiemman omistusrakenteen vuoksi oli kuitenkin rajallinen 

kyky investoida henkilöstöön, tuotteisiin ja palveluihin,” sanoo Robert F. Smith, CDC Softwaren 

hallituksen puheenjohtaja sekä Vistan perustaja ja CEO. ”Odotamme mielenkiinnolla, että 

saamme käyttää tunnettua osaamistamme kasvavissa dynaamisissa ja menestyvissä 

teknologiayrityksissä ja auttaa CDC Softwaren osaavaa henkilöstöä parempien 

asiakaskokemusten tuottamiseen.”  

Yhtiö julkisti myös, että Monte Ford on nimitetty CDC Softwaren uuteen pääjohtajan toimeen. 

Hän raportoi hallitukselle. ”Olemme tyytyväisiä, että meillä on Monte Fordin kokemuksen 

omaava henkilö johtamassa yhtiötä uuteen aikakauteen,” sanoo Robert F. Smith. Ennen nimitystä 

Monte Ford toimi varatoimitusjohtajana ja Chief Information Officer –toimessa AMR 

Corporation -yhtiössä. Toimessaan Ford oli johtamassa erittäin monitahoista ja hajautettua IT-

organisaatiota, joka tuotti tuen yli 80 000 työntekijälle ja 300 000 matkustajalle päivittäin. Ford 

oli myös IT-johtotehtävissä The Associates- ja Bank of Boston -yhtiöissä.  

”On kiinnostava hetki tulla yhtiöön, joka on siirtymässä itsenäiseksi kokonaisuudeksi ja keskittyy 

ainoastaan tuottamaan parhaita yritysohjelmistoratkaisuja ja -palveluja asiakkaille,” sanoo Monte 

Ford, CDC Softwaren pääjohtaja. ”Seuraavaksi strategisena prioriteettina on tarkastella, miten 

varmistamme nykyisen tuotevalikoiman avulla, että asiakkaat saavat suurimman lisäarvon 

tarjoamistamme ohjelmistoista ja palveluista.”  

CDC Softwaren pääkonttori on Atlantassa ja toimistoja on eri puolilla maailmaa. Yhtiö palvelee 

yli 10 000 asiakasta yli 50 maassa. CDC Software on yritysohjelmistojen hybridituottaja.. CDC 

Software tarjoaa erilaisia toimitustapoja mukaan lukien toimipaikkakohtainen, hallinnoitu, 

pilvipohjainen Software as a Service (Saas) -palvelu tai yhdistetty hybriditoteutus. Ratkaisuihin 

sisältyvät ERP, valmistuksen hallinta, EMI, toimitusketjun ohjaus (kysynnänhallinta, 

tilaustenhallinta sekä varastojen ja kuljetusten hallinta), globaalin kaupan hallinta, sähköinen 

kaupankäynti, henkisen pääoman hallinta, CRM, markkinointiautomaatio, valitustenhallinta ja 

vanhustenhoidon hallinta.  

John Clough, CDC Softwaren väliaikainen CEO, jatkaa hallituksen pyynnöstä roolissaan ja 

avustaa siirtymäaikana tulevina kuukausina. ”Vistan ostopäätös on hieno asia CDC Softwarelle 



sekä sen asiakkaille ja henkilöstölle,” sanoo John Clough. ”Odotan mielenkiinnolla työskentelyä 

Monte Fordin ja uuden hallituksen kanssa sujuvan omistajuuden vaihdon varmistamiseksi.” 

 

Tietoja CDC Softwaresta 

CDC Software, The Customer-Driven Company™, on globaali yritysohjelmistojen toimittaja 

toimipaikoille ja pilvipalveluna. Palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin (SOA) perustuen CDC 

Software tarjoaa ratkaisuilleen erilaisia toimitustapoja mukaan lukien toimipaikkakohtainen, 

hallinnoitu, pilvipohjainen Software as a Service (Saas) -palvelu tai yhdistetty hybriditoteutus. 

CDC Softwaren ratkaisuihin sisältyvät ERP, valmistuksen hallinta, EMI, toimitusketjun ohjaus 

(kysynnänhallinta, tilaustenhallinta sekä varastojen ja kuljetusten hallinta), globaalin kaupan 

hallinta, sähköinen kaupankäynti, henkisen pääoman hallinta, CRM, asiakaspalvelunhallinta ja 

vanhustenhoidon hallinta.  

CDC Softwaren yritysostot ovat osa strategiaa "integrate, innovate and grow". Tämän strategian 

tukena ovat yhtiön globaali, skaalautuva liiketoiminnan ja tekniikan infrastruktuuri, joka sisältää 

useita täydentäviä sovelluksia ja palveluita, toimialaosaaminen vertikaalisilla markkinoilla, 

kustannustehokkaat tuotesuunnittelukeskukset Intiassa ja Kiinassa, yhteistyötä tekevät ja nopeat 

Agile-menetelmää käyttävät tuotekehitysprosessit sekä maailmanlaajuinen myyntiverkosto 

suoramyyntiä ja kanavamyyntiä varten. Strategian ansiosta CDC Software on toimittanut 

innovatiivisia ja alakohtaisia ratkaisuja noin 10 000 asiakkaalle maailmanlaajuisesti 

valmistuksen, jakelun, kuljetuksen, vähittäismyynnin, julkishallinnon, kiinteistöalan, 

rahoituspalvelujen, terveydenhoidon ja yleishyödyllisten toimintojen parissa. Lue lisää 

osoitteessa www.cdcsoftware.com. 

Tietoja Vista Equity Partnersista 

Vista Equity Partners on Yhdysvalloissa toimiva pääomasijoitusyhtiö, jolla on toimistot San 

Franciscossa, Chicagossa ja Austininssa. Yhtiöllä on nykyisin yli 6 miljardin dollarin 

pääomasijoitukset dynaamisiin ja menestyviin teknologiayrityksiin, joita johtavat alan 

huipputiimit pitkän tähtäimen periaatteella. Vista on lisäarvoa luova sijoitusyhtiö, joka tuottaa 

ammattiosaamista ja monitasoista tukea yhtiöille niiden täyden potentiaalin toteuttamiseksi. 

Vistan sijoitustapa perustuu mittavaan pitkäaikaiseen rahoituspohjaan, kokemukseen 

teknologiayritysten kaupoista ja koeteltuun johtotapaan, joilla pääomasijoittaminen on joustavaa 

ja tuottavaa. Lue lisää osoitteessa www.vistaequitypartners.com. 

 

http://www.cdcsoftware.com/
http://www.vistaequitypartners.com/

