Robert Lach
VP, Venda EUA - Central
Robert Lach tem 19 ano de experiência na indútria de oftware de ERP e uma
perpectiva multidimenional única. Ele já trabalhou e pretou conultoria para
emprea em proceo de implementação de oluçõe de ERP, e trabalhou por
muito ano diretamente para fornecedore de ERP.
Por 15 ano, o r. Lach exerceu divera funçõe de atendimento ao cliente e de
gerenciamento de venda na PeopleSoft e na Oracle. Ante de ua aída da Oracle
em 2008, ele paou vário ano como gerente na organização de venda de uporte
da PeopleSoft, reponável por garantir o objetivo de receita anual de
manutenção e por aplicar a prática e política de preço da Oracle.
Ante de juntar-e à Rimini Street, ele trabalhou na NET (net), um emprea líder em
otimização de invetimento em oftware. Na NET (net), o r. Lach conduziu uma
prática focada na otimização de invetimento em licença e manutenção de ERP,
com ênfae na família de produto da Oracle, SAP e Lawon. Como tal, ele avaliou
acordo financeiro, contrato e portfólio de licença/manutenção; deenvolveu e
executou etratégia para otimização de invetimento; e conduziu negociaçõe
direta com fornecedore de TI. Por meio de eu trabalho, ele deenvolveu uma
percepção profunda do atraente impulionadore de negócio por trá da
mudança para o uporte terceirizado.
O Sr. Lach graduou-e em Speech and Buine Communication from Butler
Univerit.
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Rimini Street i the leading independent provider of enterprie oftware upport
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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
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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.

