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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 ERP-
tarjoajien 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. 

Epicor ERP on rakennettu 100-prosenttisesti palvelukeskeiselle arkkitehtuurille Microsoft .NET –
teknologiaa hyödyntäen. Se on toimialakohtaisesti suunniteltu ratkaisu, joka tarjoaa täydellisen 
valinnanvapauden käyttöönoton suhteen.  

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 ERP-
toimittajat 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.  
 

                                                           

1 Info-Tech Research Group: “Vendor Landscape: Mid-Market ERP” (Heinäkuu 2014)  



 

 

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 
vuoden kokemus laadukkaiden tutkimusten tekemisessä ja se on Pohjois-Amerikan nopeimmin kasvava, 
täyden palvelun IT-analyytikkoyritys. 

 
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.  
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