Jeetendra Chaware
Vice-preidente, Operaçõe da Rimini Street
Lab, Índia
Jeetendra Chaware é reponável pela operaçõe e pela pretação de erviço da
Rimini Street Lab (Rimini Street India Operation Private Ltd), Hderabad, Índia.
Jeetendra tem mai de 24 ano de experiência em liderança de TI e pretação de
erviço, incluindo contrato de pretação de erviço globai e engenharia de
produto com arquitetura corporativa e gerenciamento de conta, fornecendo
grande programa de integração de itema e gerenciamento de uporte a
aplicativo. Também tem grande experiência em erviço, conultoria e
organizaçõe de TI cativa, além da coautoria de ete patente de tecnologia de
banco de dado.
Ante de entrar para a Rimini Street, Jeetendra trabalhou na Accenture, onde exercia
a importante função de liderança na pretação de erviço para grande cliente.
No paado, ele ocupou vário cargo de gerenciamento e pretação de erviço em
emprea globai como a Microoft, Cambridge Technolog Enterprie, Satam e
CMC.
Ele tem metrado em Ciência da Computação pelo Birla Intitute of Technolog and
Science (BITS), Pilani, Índia, e em Fíica pela Univeridade de Ravihankar, Índia.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport ervice. The
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compan i redefining enterprie upport ervice with an innovative, award-winning program
that enable Oracle and SAP licenee to ave up to 90 percent on total upport cot over a
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decade, including aving 50 percent on their annual upport fee. Client can remain on their
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current oftware releae without an required upgrade or migration for at leat 15 ear after
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witching to Rimini Street. Hundred of client, including global, Fortune 500, midmarket, and
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public ector organization from acro a broad range of indutrie have elected Rimini Street
a their truted, independent upport provider.

