Ra Grigb
Vice Preident, JD Edward Service Deliver
O r. Grigb é reponável por contruir e gerenciar o fornecimento de todo o
erviço de uporte a oluçõe JD Edward para cliente da Rimini Street.
Ante de juntar-e à Rimini Street, ele trabalhou 18 ano na JD Edward, onde
ocupou vária funçõe executiva dentro da emprea. Durante ee tempo, ele
projetou, peronalizou e gerenciou implementaçõe e migraçõe de oluçõe JD
Edward para emprea globai e de médio porte, incluindo emprea litada na
Fortune 500, em vária indútria e para vário produto e verõe de produto JD
Edward. Além dio, ele ajudou cliente da JD Edward com o gerenciamento de
projeto, deenvolvimento de treinamento peronalizado e deciõe etratégica de
infraetrutura de TI.
Como conultor da JD Edward, o Sr. Grigb forneceu orientação etratégica para
executivo de emprea que implementaram o oftware World e EnterprieOne da
JD Edward. Ele também traz ampla experiência no gerenciamento de projeto de
migração do JDE World para o JDE EnterprieOne.
O r. Grigb é bacharel em Adminitração de Emprea pela Univeridade do Texa,
na área de itema de dado de negócio.
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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.

