Michael Davichick
VP, Venda EUA - Médio Porte
Michael Davichick é um experiente profiional de venda de uporte a oftware
corporativo com 17 ano de vivência em venda, incluindo o último oito ano em
venda de uporte a oftware corporativo para a Siebel, PeopleSoft e JD Edward. O
r. Davichick juntou-e à Rimini Street em 2006 para uperviionar a venda de
erviço de uporte a oftware corporativo de próxima geração.
No início de ua carreira, ele atuou como executivo de conta ênior da divião de
venda a cliente da PeopleSoft, Inc., onde e epecializou em venda de programa
de uporte epeciai, incluindo treinamento, uporte terceirizado e produto
analítico. Ante da PeopleSoft, Davichick atuou como executivo de conta na Triad
Stem, Inc.
Ao longo de ua carreira, o r. Davichick já ajudou com uceo mai de 150
organizaçõe a adquirir programa de manutenção alternativo e fazer a tranição
para ete, economizar recuro orçamentário ignificativo e defrutar de um
melhor erviço fornecido ob medida para atender à neceidade excluiva de
cada cliente.
O r. Davichick é bacharel em Adminitração de Emprea pela Univeridade de
Phoenix.
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Michelle McGlocklin

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.

