Nanc Lkawa
Vice-preidente ênior, Aitência e uceo
de cliente
Nanc Lkawa é uma profiional com experiência comprovada na indútria de
oftware corporativo, com mai de 20 ano de vivência em etratégia de erviço
para cliente, marketing e gerenciamento de conta globai.
A rta. Lkawa ingreou na Rimini Street proveniente da Oracle Corporation, onde
atuou mai recentemente como vice-preidente de marketing de erviço de
uporte. Nea função, ela foi reponável pela etratégia e condução do marketing
para o erviço de uporte para Oracle no mundo.
Anteriormente, como diretora de marketing de erviço globai para a PeopleSoft, a
rta. Lkawa deu uporte a uma linha de negócio de US$ 1,3 bilhão, liderando a
etratégia e a execução para programa de gerenciamento de conta de cliente da
PeopleSoft. No início de ua carreira, ela ocupou poiçõe de liderança técnica em
oftware corporativo e de equipe na EDS.
A rta. Lkawa poui o título de Contadora Gerencial Certificada (CMA). Ela tem
bacharelado em Adminitração de Emprea (Contabilidade e Finança) pela
Univeridade de Dakota do Norte e metrado em Marketing pela Faculdade de
Adminitração Cox da Univeridade Metodita do Sul.
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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

WORLDWIDE HEADQUARTERS

percent on total upport cot over a decade, including aving 50 percent on their

3993 Howard Hughe Parkwa

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.

