Persbericht

Sage benoemt Jayne Archbold tot CEO van Sage Mid-Market Europe
Archbold wordt ook wereldwijd CEO van Sage ERP X3

Brussel, 16 oktober 2014 - Sage heeft vandaag bekend gemaakt dat Jayne Archbold is benoemd tot
CEO Mid-Market Europe. Ook wordt ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Sage ERP X3.
Archbold was eerder directeur Strategic & Corporate Communications bij Sage Mid-Market Europe,
na diverse functies te hebben bekleed binnen de Sage Group sinds haar aanstelling bij het bedrijf in
1997. Ze wordt nu CEO, en volgt Christophe Letellier per direct op.
“Ik vind het fantastisch de kans te krijgen om Sage MidMarket in Europa te gaan leiden”, aldus Archbold. “Omdat ik
al sinds het begin deel uitmaak van Mid-Market Europe en de
Raad van Toezicht van Sage ERP X3, ben ik overtuigd van onze
kansen met onze lokale producten in het middensegment van
de markt en wereldwijd met Sage ERP X3. De afgelopen 2 jaar
hebben we een transformatie doorgemaakt met de vorming
van een Europese organisatie, een duidelijk stappenplan voor
onze portfolio voor het middensegment van de markt en de groei van en bekendheid met Sage ERP
X3. Dit biedt een uitstekende basis voor de toekomst van dit segment. Wij zijn ervan overtuigd een
aanzienlijke groei te gaan doormaken en marktleider te worden.”
“Ik heb een rotsvast geloof in onze visie, we hebben een solide strategie en bedrijfsplan, ik zie uiterst
competente en betrokken talenten in alle gelederen van onze organisatie en we beschikken over
fantastische producten en diensten. Ik ben erg enthousiast over wat we kunnen realiseren.”
Alvaro Ramirez, CEO Sage Europe: “Ik vind het geweldig dat Jayne is benoemd tot CEO. Ik heb jarenlang
nauw met haar mogen samenwerken en weet dat ze zeer betrokken is bij Sage. Ze is een inspirerende
people manager, beschikt over belangrijke inzichten in onze organisatie en richt zich daarbij op het
verbeteren van de services die wij onze klanten en partners bieden. Ik ben ervan overtuigd dat zowel
het Europese Mid-Market-segment als het wereldwijd beschikbare Sage ERP X3-platform gaat
excelleren onder de bezielende leiding van Jayne.”

Over Sage:
We bieden de kmo een reeks gebruiksvriendelijke, veilige en efficiënte businessmanagementsoftware en diensten – van accounting en payroll tot enterprise-resourceplanning, customer-relationshipmanagement en
betalingen. Onze klanten ontvangen voortdurend advies en ondersteuning via ons wereldwijde netwerk van
lokale experts, die hen helpen hun bedrijfsproblemen op te lossen. Dat geeft hen het vertrouwen hun zakelijke
ambities waar te maken. Sage werd opgericht in 1981, is sinds 1989 genoteerd aan de beurs van Londen en heeft
in 1999 een plek veroverd in de FTSE 100. Met ruim 6 miljoen klanten en meer dan 12.700 medewerkers is Sage
vertegenwoordigd in 24 landen: Europa, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Azië en Brazilië.

Voor meer informatie: www.sage.be.
Over Sage ERP X3:
Sage ERP X3 is de wereldwijde ERP-oplossing van Sage Group, bedoeld voor mid-market-ondernemingen en
vestigingen van grote groepen met internationale aanwezigheid. Sage ERP X3 is al meer dan 10 jaar een
complete en beproefde ERP-oplossing die beantwoordt aan de specifieke behoeften en uitdagingen van
middelgrote ondernemingen in sectoren van fabricage tot distributie, inclusief diensten en industrie. 4.500
klanten in 100 landen hebben gekozen voor Sage ERP X3, omdat het bedrijven vooruit helpt met snellere,
eenvoudigere en flexibelere ERP.
Voor meer informatie: www.sageerpx3.com.
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