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Epicor luokiteltiin visionääriksi tuotekeskeisten keskisuurten 

yritysten single instance -ERP-ratkaisujen Magic Quadrant -raportissa 
Epicorille luokittelu tarkoittaa viidettä peräkkäistä saavutusta visionäärien joukossa 

VANTAA, 11.12.2014 
Ohjelmistoratkaisujen tarjoaja Epicor Software Corporation julkisti tänään sijoituksensa Gartner 
Inc:n laatimassa, tuotekeskeisten keskisuurten yritysten single-instance -ERP-ratkaisujen Magic 
Quadrant (MQ) -raportissa. Arviointi perustuu seuraavan sukupolven Epicor ERP 10 -
ohjelmistoversioon.1 

Tuotekeskeisten keskisuurten yritysten ERP-ratkaisujen MQ-raportti arvioi ERP-järjestelmiä, 
jotka tukevat single-instance -strategiaa. Käyttäjäyritykset ovat itsenäisiä yrityksiä, joiden 
liikevaihto liikkuu noin 200 miljoonan ja 2 miljardin dollarin välillä ja joiden henkilöstön koko on 
noin 10 000 henkilöä tai yli.2 Koko raportti on luettavissa Epicorin verkkosivuilta. 

Epicor ERP on rakennettu valinnanvapautta, yhteistyötä, nopeutta, yksinkertaisuutta ja 
liikkuvuutta silmällä pitäen.  
– Olemme ylpeitä sijoituksestamme visionäärinä viidentenä peräkkäisenä vuonna. 
Asiakkaamme tietävät, että toimitamme heille innovatiivisia liiketoiminnan ohjelmistoja, joilla on 
laajat maailmanlaajuiset valmiudet. Hyödynnämme myös pitkää toimialakohtaista 
kokemustamme, joka auttaa asiakkaitamme vauhdittamaan kasvuaan, tuottavuuttaan sekä 
inspiroi uusia näkökulmia koko heidän organisaatiossaan. Epicor ERP 10 -version kautta 
olemme muuttaneet teknologiaamme ja tarjoamme nyt erittäin skaalautuvan, multi-tenant SaaS 
-ratkaisun, joka mielestämme on olennaisen tärkeässä asemassa, kun mietitään pilvipalveluiden 
roolia nykyaikaisessa liiketoiminnassa. Muita merkittäviä uudistuksia ovat mm. mobiliteetin 
lisääminen yrityksenlaajuisen laitekäytettävyyden avulla, graafinen businessmallintaminen sekä 
yhteisöllisyyden uusi taso sosiaalisen median käytäntöjä hyödyntämällä (nivoutettu ERP-
ratkaisuun sisään). Asiakkaat ympäri maailman hyötyvät ERP-ratkaisusta, joka on nopeampi 
ottaa käyttöön, helpompi käyttää sekä suunniteltu tukemaan ketteryyttä, jota yritykset tarvitsevat 
menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa, kommentoi Epicorin Suomen maajohtaja Matti Pulla.  
 
Tällä hetkellä yli 4500 asiakasta valmistavan alan, jakelun sekä palveluorganisaatioiden 
sektorilla yli 80 maassa eri puolilla maailmaa ovat valinneet käyttöönsä Epicor ERP -
järjestelmän. Huhtikuussa 2014 Epicor toi markkinoille ERP 10 -version, joka on rakennettu 
ketterän teknologian päälle, joka poistaa monimutkaisuuden ja tekee siitä helppokäyttöisemmän 
ja nopeamman kuin koskaan ennen.  
 
Epicor ERP on suunniteltu tukemaan nykypäivän liiketoiminnan vaatimuksia kuten 
yhteisöllisyyttä, käyttöönoton joustavuutta, suorituskyvyn nopeutta ja laajaa laitekäyttöä. Epicor 
ERP -ohjelmistoa on mahdollista käyttää useasta eri laitteesta käsin (tableteista 
tietokoneeseen). Ratkaisua voi käyttää paikan päällä, pilvipalveluna tai hallinnoituna 
palveluna. Epicor ICE -liiketoiminta-arkkitehtuurin ympärille rakennettu Epicor ERP mahdollistaa 
tietyn liiketoiminnan sääntöjen ja prosessien huomioivan käytön, muuttamatta lähdekoodia. 
Se ajaa paremman suorituskyvyn, skaalautuvuuden ja helppokäyttöisyyden asiaa ja vähentää 
samalla kustannuksia ja liiketoiminnan monimutkaisuutta, hyödyntäen 100-prosenttisesti 



 

 

Microsoft® -teknologiaa.  
1, 2 Gartner Inc. “Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies”: Christian Hestermann, Nigel 
Montgomery, Chris Pang, Michael Guay, 26. marraskuuta 2014. 
 
 
Tietoja Magic Quadrantista  
Gartner ei mainosta mitään toimittajaa, tuotetta tai palvelua, joka esiintyy sen tutkimusjulkaisuissa eikä 
neuvo teknologioiden käyttäjiä valitsemaan ainoastaan niitä toimittajia, jotka ovat saaneet parhaan 
luokituksen. Gartnerin tutkimusjulkaisut muodostuvat tutkimuslaitos Gartnerin näkemyksistä, eikä niitä 
tulisi tulkita tosiasioiksi. Gartner ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta koskien tätä tutkimusta – 
mukaan lukien takuut kauppakelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. 
 
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. Austinissa, Texasissa pääkonttoriaan pitävällä yhtiöllä on toimipisteitä ja tytäryhtiöitä ympäri 
maailman.  
www.epicor.com  

Seuraa Epicoria Twitterissä: @Epicor, @Epicor_Retail, @Epicor_DIST, @Epicor_MFG, @EpicorEMEA, 
@EpicorUK, @EpicorAPAC, @EpicorLAC ja @EpicorRU.  
 
Epicor ja Epicor-logo ovat Epicor Software Corporationin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity 
Yhdysvalloissa ja muissa valtioissa. Kaikki muut merkit ovat kunkin omistajan omaisuutta. Tässä 
dokumentissa esitetyt tuotteet ja palvelut on tuottanut Epicor Software Corporation. 
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