Pressmeddelande
Euroline väljer Epicors affärssystem
Stockholm, 2 februari, 2015. Euroline, marknadsledande Skandinavisk aktör för snabba och
säkra betalningslösningar för företag, väljer Epicor som sin nya affärssystemleverantör.
Nyinvesteringen är en följd av att Euroline blev uppköpt av Nordic Capital i fjol. Valet föll
slutligen på Epicors affärssystemlösning Epicor ERP.
– Integrationen till Microsoft-tekniken var en avgörande anledning till att vi valde Epicor och
även användarvänligheten, systemets flexibilitet och Epicors professionella team. Det faktum att
Epicor är en global koncern med resurser i många delar av världen var också en bidragande
faktor till att valet föll på just dem, säger Ulric Delamare, CFO på Euroline.
– Vi är oerhört glada att Euroline har valt att arbeta med oss. Med Epicor ERP kommer de
kunna åstadkomma mer strömlinjeformade och enhetliga processer i hela organisationen. Den
flexibla ERP-plattformen kommer dessutom medföra att de klarar nya krav och behov som hela
tiden dyker upp på den snabbföränderliga marknaden för betallösningar, säger James
Frampton, vice president, sales, Epicor EMEA.
Om Euroline
Stockholmsbaserade Euroline specialiserar sig på lösningar inom betaltransaktioner som göra
det enklare för företag att ta betalt. Företaget har en sofistikerad portfölj av tjänster som
inkluderar stöd för flera valutor, förenkling av betalningsprocesser och stöd för riskhantering. För
mer information om Euroline, vänligen besök: www.euroline.se

Om Epicor Software Corporation
Epicor Software Corporation är ett världsledande företag som tillhandahåller affärslösningar för
företag inom tillverkningsindustri, distribution, detaljhandel och tjänstesektor. I över 40 år har

Epicor levererat lösningar till företag av alla storlekar och har idag fler än 20 000 kunder i över
150 länder. Epicor levererar integrerade affärslösningar för resursplanering (ERP),
mjukvarulösningar för handeln, supply chain management (SCM) och human capital
management (HCM) som ger företag möjlighet att arbeta effektivare och öka lönsamheten. Med
lång erfarenhet av innovation, branschspecifik kunskap och passion för kvalitet tillhandahåller
Epicor ett komplett urval tjänster som främjar en snabb avkastning på investeringen och låg
total ägandekostnad vare sig det rör sig om en lokal, regional eller global affärsverksamhet.
Företagets internationella huvudkontor ligger i Austin, Texas med kontor och filialer runtom i
världen.

Mer information finns på www.epicor.se. Följ Epicor på Twitter: @Epicor, @Epicor_Retail,
@Epicor_DIST, @Epicor_MFG, @EpicorEMEA, @EpicorUK, @EpicorAPAC, @EpicorLAC och
@EpicorRU.
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