Demond Whitt
VP, Serviço de uporte à tecnologia
Demond lidera a operaçõe de uporte técnico na Rimini Street, fornecendo
inovaçõe a cliente e operaçõe interna para garantir o melhor uo da tecnologia
conforme a neceidade do negócio. Ele detém a patente do produto Smart
Prox da Rimini Street.
Demond tem mai de 25 ano de experiência em deenvolvimento, uporte e
implantação de itema no etor de oftware corporativo. Ante de entrar para a
Rimini Street em 2011, ele ocupou cargo de liderança em vária emprea
importante de oftware, incluindo a emprea de deenvolvimento e hopedagem
na web Big8Software, que fundou e dirigiu, e a Kadiri, uma da primeira lídere no
etor de HCM.
Demond também trabalhou na PeopleSoft, onde foi gerente de erviço técnico
na região centro-oete, gerente do grupo de intalação/atualização no Global
Support Centre e deenvolvedor de equipe no Alliance Solution Center, onde
deenvolveu oluçõe técnica conjunta com parceiro como IBM, Sun e HP. Ele
recebeu o prêmio Outtanding Contributor da PeopleSoft por liderar peoalmente
a intalaçõe de mai de 30 cliente.
Demond tem metrado em Engenharia Elétrica pela Univeridade de Louiville em
Kentuck.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport
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ervice. The compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative,
award-winning program that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90
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percent on total upport cot over a decade, including aving 50 percent on their
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annual upport fee. Client can remain on their current oftware releae without
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an required upgrade or migration for at leat 15 ear after witching to Rimini
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Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and public
ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini
Street a their truted, independent upport provider.

