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O r. Ravin tem 30 ano de experiência na indútria de oftware corporativo e foi
pioneiro da indútria de uporte a oftware corporativo terceirizado. Em 2005, o "The
Enterprie Software Oberver" (O obervador de oftware corporativo) apontou o r.
Ravin como um do 25 lídere da próxima geração da indútria de oftware
corporativo. Em 2010, ele foi incluído no novo livro do CEO da Deal Architect, Vinnie
Mirchandani, "The New Polmath: Profile in Compound-Technolog Innovation" (O
novo ábio: perfi em inovaçõe em tecnologia compota) , onde lhe é creditada
a promulgação de uma etratégia viionária e de ruptura para reduzir draticamente
o cuto da tecnologia da informação e inaugurar uma nova era de opçõe para o
cliente.
Em etembro de 2005, Sr. Ravin lançou Rimini Street, Inc., com a mião de redefinir
o uporte ao oftware corporativo uando erviço de uporte inovadore e de nextgeneration entregue com mai de 50% de economia em taxa comparado ao
programa de uporte anual de um fabricante de oftware. Rimini Street atualmente
oferece erviço de uporte para Oracle, SAP, IBM, Microoft e outro oftware
corporativo.
Ante de eu uceo com o lançamento de programa de manutenção e uporte
terceirizado, o r. Ravin foi executivo da PeopleSoft, Inc., onde atuou mai
recentemente como vice-preidente da divião de venda para cliente. No início de
ua carreira na PeopleSoft, ele ocupou vária funçõe eniore de crecente
reponabilidade global, incluindo diretor corporativo de erviço e programa para
cliente e gerente corporativo de atualizaçõe e intalaçõe. Sua reponabilidade
incluíam a política mundial de uporte a verõe; programa de deativação de
verõe; o gerenciamento de conta; o gerenciamento de programa de atualização
e prontidão de oftware para o Ano 2000 para milhare de licenciado; e o
deenvolvimento e fornecimento de programa de uporte epeciai para cliente
com neceidade epecífica. Para atender a neceidade do cliente que
deejavam executar uma verão de oftware madura por muito ano além do
tempo de vida oficial uportado por uma verão em atualizaçõe obrigatória, o r.
Ravin concebeu e lançou com uceo o primeiro programa epecializado de
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uporte etendido da indútria de oftware corporativo para organizaçõe da
Fortune 500, do etor público e do mercado de médio porte.
O r. Ravin atuou também como vice-preidente de venda para cliente da Saba
Software, Inc., trabalhou na Rúia em programa de converão de defea, e em
Wahington, DC, ajudando a adminitração Clinton com a tramitação no congreo
do acordo de comércio mundial GATT, em 1994.
O r. Ravin é bacharel em Adminitração de Emprea pela Univeridade do Sul da
Califórnia.
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