Sebatian Grad
Preidente
O r. Grad é um profiional com experiência comprovada na indútria de oftware
corporativo, com mai de 25 ano de vivência em TI e em liderança executiva. Ele
tem um forte hitórico em atendimento ao cliente, venda e marketing de oftware
corporativo, venda de manutenção de oftware corporativo e fornecimento de
erviço em âmbito global. O r. Grad dirigiu emprea globai de oftware
corporativo e tranformou emprea emergente de tecnologia com alto
crecimento em empreendimento de uceo.
Ante de ingrear na Rimini Street, o r. Grad foi preidente e COO da Altu
Corporation, uma fornecedora de buca de vídeo e de oftware de gerenciamento
para capacitação de venda. Durante ua permanência na Altu, ele foi reponável
pela upervião da operaçõe de campo da emprea. Sob ua liderança, a Altu
emergiu como a líder em oluçõe ob demanda de mídia diverificada corporativa
para capacitação de venda, evento e compartilhamento de conhecimento, com
cliente globai que incluem a Oracle, SAP, Cico, GM, IBM e Smantec.
Anteriormente, o r. Grad atuou como preidente e COO da Saba Software, onde
ajudou a gerar um aumento de 300 por cento em receita durante ua permanência.
Ante da Saba, o r. Grad ocupou vária poiçõe executiva na PeopleSoft,
incluindo mai recentemente a de vice-preidente e gerente geral da divião de
venda para cliente, com valor de US$ 600 milhõe, que creceu para e tornar a
unidade de negócio de maior porte e de crecimento mai rápido da emprea. A
divião de venda para cliente incluía venda e televenda de manutenção de
oftware corporativo em âmbito global.
No início de ua carreira, o r. Grad gerenciou grande projeto de itema de
informação para cliente da Fortune 500, como gerente de conultoria da Anderen
Conulting (atual Accenture).
O r. Grad é bacharel em Ciência da Computação pelo Intituto Politécnico
Renelaer.
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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.

