Frank Reneke
VP, Marketing e etratégia de produto
O Sr. Reneke é reponável pela etratégia corporativa da linha de produto,
componente de erviço oferecido em cada linha de produto, compromio de
nível de erviço, regiõe geográfica atendida, impoto globai, etratégia legal,
etratégia regulamentar e modelo globai para pretação de erviço. Sua
reponabilidade incluem colaboração em projeto de marketing de produto da
Rimini Street, projeto para geração de demanda e comunicação de marketing. Ele
também é reponável pelo produto Rimini Street RSITE TAX.
No último 20 ano, Frank Reneke tem ido um conultor epecializado em
implementar e atualizar grande itema ERP. Nee período, o Sr. Reneke foi líder
no uporte a projeto globai de tranformação que compreenderam dede a
avaliação de projeto até a fae eguinte a grande implementaçõe plurianuai
de itema ERP. Ele liderou açõe que incluíram etratégia, peoal, proceo,
organização, tecnologia e fornecimento, tendo ido por divera veze o primeiro a
fornecer itema para indútria no mundo inteiro. O Sr. Reneke trabalhou
diretamente para Oracle Corporation e para vário parceiro Platinum da Oracle,
implementando e atualizando aplicativo Oracle.
Atualmente, o Sr. Reneke é epecializado em nova tecnologia de oftware para
ERP. Sua principal área de competência é a getão de capital humano, tendo
publicado vário artigo a repeito e realizado divera paletra obre tendência
ao longo do último 20 ano. A área de interee atuai do Sr. Reneke incluem
SAP, JD Edward, PeopleSoft, Oracle EBS, Oracle Fuion, Workda, SaaS e
computação em nuvem.
O Sr. Reneke é bacharel em ciência pela Univeridade Etadual da Flórida, EUA, e
poui metrado pela Univeridade Etadual de San Diego, a State Univerit,
faltando apena apreentar ua diertação para conquitar o doutorado em
Liderança Educacional pela Univeridade da Flórida.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport

mmcglocklin@riminitreet.com

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.

