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Epicorille tunnustusta Info-Tech Researchin Midmarket ERP Vendor
Landscape -raportissa
Epicor ERP -ratkaisulle myönnettiin ”Best Overall Value” -tunnustus ja se saavutti myös
korkeimman pistemäärän ERP-arvoindeksissä
VANTAA, 9.9.2014
Ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Epicor Software Corporation on saanut tunnustusta uuden
sukupolven Epicor ERP -ratkaisullaan Info-Tech Researchin raportissa. Ohjelmistolle
myönnettiin Champion-arvonimi ja se palkittiin kokonaisarvoltaan parhaana ratkaisuna ERPtarjoajien keskuudessa, jotka toimivat keskisuurilla markkinoilla. Tutkimuksessa arvioitiin
kymmentä eri ERP-tuotetta ja keskityttiin toimittajiin, jotka tarjoavat monipuolisia ominaisuuksia
useilla eri alustoilla ja joilla on vahva läsnäolo markkinoilla ja/tai maine keskisuurten ja suurten
yritysten parissa. Info-Techin arvio Epicor ERP-ohjelmistosta paljastaa, että Epicor tarjoaa
”erittäin hyvän ja joustavan ydinvalikoiman” ja että ohjelmiston ”ominaisuudet ja lisätyökalut ovat
yli keskiarvon hintaluokassaan”. Epicor säilytti korkeimman Info-Tech Value ScoreTM –
arvosanansa arviointiryhmässään, saaden 100 pistettä ERP-arvoindeksissä. Kaikkia arvioituja
ohjelmistotoimittajia vertailtiin Epicorin suoritusta vasten, jotta saatiin kokonais- ja suhteellinen
kuva muiden toimittajien tuotetarjonnasta. Tutkimuksen mukaan liiketoiminnan yleisvahvuus ja
vahvat tuoteominaisuudet erottavat Epicorin muista. Toisin sanoen Epicor tarjoaa enemmän
vastinetta rahalle kuin keskimääräinen ERP-toimittaja. Analyysin perusteella Info-Tech
suosittelee, ”että hajautetut organisaatiot, jotka etsivät yksittäistä alustaa myynnin, valmistuksen
sekä liiketoiminnan prosessien hallintaan, hyötyvät suuresti Epicorin valinnasta”.1
– Epicorilla on pitkä historia keskisuurten yritysten ERP-ratkaisuissa, jotka eivät ainoastaan
täytä organisaation toimialakohtaisia tarpeita, mutta myös niiden budjettivaateet. Info-Techin
tekemä tutkimus vahvistaa entisestään sitoutumistamme tarjota korkean suorituskyvyn
ohjelmistoja sopivassa hintaluokassa. Siten tarjoamme asiakkaillemme nopeita sijoitustuottoja
ja alempia käyttökustannuksia. Panostamme innovaatioon ja toimitamme teknologiaa, joka
auttaa yrityksiä ylläpitämään kilpailuetua. Epicor ERP on rakennettu ketterän teknologian päälle
ja suunniteltu mobiliteettia, käyttöönoton joustavaa valintaa ja sosiaalista yhteistyötä silmällä
pitäen, kommentoi Epicorin Suomen aluejohtaja Matti Pulla.
Info-Tech Research -konsernin Vendor Landscape -raportti antaa tunnustusta erinomaisille
ratkaisutoimittajille teknologiamarkkinoilla. Arvioidessaan myyjien tasoa mm. tarkastelemalla
tarjonnan vahvuutta sekä yritysstrategiaa, Info-Tech Research huomioi poikkeukselliset ERPtoimittajat tietyssä kategoriassa. Champion-arvonimen saa yritys, joka saavuttaa huipputulokset
useimmissa arviointiperusteissa ja joka tarjoaa erinomaista lisäarvoa toiminnallaan. Näillä
yrityksillä on vahva läsnäolo markkinoilla ja ne ovat usein suunnannäyttäjiä koko alalle.
Lataa tästä koko tutkimus.
Yli 30 000 maailmanlaajuisen jäsenen voimin toimiva Info-Tech Research Group on maailmanlaajuisesti
johtava taktisen, käytännöllisen IT-alan tutkimuksen ja analyysin tuottaja. Info-Techillä on seitsemäntoista
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vuoden kokemus laadukkaiden tutkimusten tekemisessä ja se on Pohjois-Amerikan nopeimmin kasvava,
täyden palvelun IT-analyytikkoyritys.
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