Praveen Sahni
VP, Inovação Global em Entrega de Serviço
Praveen Sahni lidera a inovação na entrega de erviço na Rimini Street. Neta
função, ele é o reponável pelo deenvolvimento de etratégia de inovação e pelo
uo de inteligência artificial, aprendizado de máquina e big data na criação de
plataforma de tecnologia de ponta.
Sahni tem mai de 20 ano de experiência como arquiteto de divera oluçõe e
inovaçõe corporativa e como diretor de deenvolvimento e executivo de produto.
Ele veio para a Rimini Street da Oracle Corporation, onde, por mai de 15 ano,
liderou o deenvolvimento de aplicativo para aplicaçõe Oracle e produto
adquirido pela Oracle.
Sahni tem Metrado em Engenharia em Ciência da Computação pelo Birla Intitute
of Technologie & Science (BITS), na Índia. Ele é membro ativo da Aociation of
Computing Machiner (ACM) e do Intitute of Electrical and Electronic Engineer
(IEEE). Sahni participa de reuniõe de grupo no Vale do Silício, falando obre
tópico como ativação e avaliação de etratégia e projeto de inovação. É autor de
“Introduction to C-Language,”, o primeiro livro obre o aunto publicado na Índia.
Também publicou divero trabalho e artigo obre como a inovação e a
capacitação em tecnologia etão tranformando o mercado de erviço no etor
mai dinâmico da economia mundial.
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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

Suite 500

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.

