Persbericht

Sage creëert nieuwe Europese organisatie om
groei op mid-market segment te stimuleren
Christophe Letellier wordt CEO van deze nieuwe entiteit
Brussel, 1 februari 2013 - Sage Group plc (Sage) kondigt de vorming van een nieuwe
organisatiestructuur aan, om zijn groei op de Europese mid-market verder aan te wakkeren.
Deze organisatie, die zal geleid worden door Christophe Letellier, is al sinds 1 januari 2013 in
voege en zal zich scharen achter Sage’s flagship product, Sage ERP X3, en andere lokale midmarket aanbiedingen.
Sage, een internationale marktleider in beheersoplossingen voor bedrijven, constateert dat
bedrijven uit de mid-market grote overeenkomsten vertonen op Europese niveau
(bijvoorbeeld: de grootte van het cliënteel, de complexiteit van de processen, en de
internationale aanwezigheid of ambities). Daarom vervangt Sage de nationale leiding in zijn
mid-market activiteiten door een nieuwe Europese organisatiestructuur, met als missie de
definiëring van een reeks gemeenschappelijke prioriteiten en het verenigen van de
activiteiten die zowel R&D, Sales & Marketing als Implementation & Support bestrijken.
Deze nieuwe structuur zal Sage’s middelen hergroeperen en mobiliseren, en tegelijkertijd de
verkregen expertise op lokaal vlak ten volle benutten, wat zal toelaten om de
commercialisatie van oplossingen te versnellen, innovatie aan te moedigen en
competitiviteit te beklemtonen.
Christophe Letellier zal hierin bijgestaan worden door een ervaren team, dat gerekruteerd
werd uit de mid-market divisie van Sage in Europa; dit vormt dus een afspiegeling van de
culturele verscheidenheid van de klanten en partners van Sage.
Daarnaast behoudt Christophe Letellier zijn huidige functie als CEO van Sage ERP X3, dat
sinds zijn lancering een sterke positie op de markt geniet. De nieuwe organisatie zal helpen
dit succes te versterken en verder uit te bouwen.
Alvaro Ramirez, CEO Europe, beklemtoont: “Onze prioriteiten en initiatieven zijn nu over
heel Europa verenigd en deze duidelijke business focus betekent een grote stap voorwaarts.
Dankzij de ervaring van Christophe Letellier als verantwoordelijke voor het wereldwijd

aanbod van Sage ERP X3, alsook door zijn vorige successen in uitvoerende rollen bij Sage, is
hij ideaal geplaatst om het onderste uit de kan te halen bij de perspectieven van een midmarket groeikans en zo Sage’s marktaandeel te vergroten. Veel van onze mid-market
klanten hebben immers ondersteuning nodig om internationaal te groeien, wat doorgaans
meer gesofisticeerde en uitgebreide oplossingen vereist. Onze unieke kennis van talloze
businesses van of over verschillende markten heen, maakt ons het meest geschikt om de
voordelen van technologie te leveren, en we grijpen deze kans om te beantwoorden aan de
noden van onze klanten.”
Christophe Letellier besluit: “Deze nieuwe structuur en de manier waarop ze onze expertise
en waarden valoriseert, betekent een enorme kans voor Sage om zijn leidende positie in het
mid-market segment te verstevigen. Als het hoofd van deze nieuwe organisatie, zal ik er over
waken dat we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de wensen van onze mid-market
klanten, alsook die van ons partnernetwerk, dat nauw met ons samenwerkt om een
alomvattende oplossing te ontwikkelen, die volledig beantwoordt aan de eisen die gesteld
worden.”

Over Sage ERP X3
Sage ERP X3 is de wereldwijde ERP-oplossing van Sage Group voor middelgrote bedrijven en filialen van grote,
internationale groepen. Al meer dan 10 jaar vormt Sage ERP X3 een betrouwbare en alomvattende oplossing,
die zich richt op de specifieke vereisten en uitdagingen van mid-market bedrijven in sectoren van industrie en
diensten, tot distributie en meer. Meer dan 3.700 klanten in 58 landen wereldwijd hebben reeds voor Sage
ERP X3 gekozen, omwille van het gebruiksgemak, de implementatiesnelheid en de kostenefficiëntie.
Over Sage
The Sage Group plc is een leidende wereldwijde uitgever van beheersoftware voor KMO’s, die hen van meer
vrijheid voorziet om te kunnen slagen. Sage begrijpt hoe en waarom iedere business uniek is. We voorzien in
producten en diensten die aan uiteenlopende behoeften beantwoorden en gebruiksvriendelijk, veilig en
efficiënt zijn. Na zijn oprichting in 1981, nam Sage in 1989 deel aan de London Stoch Exchange en trad het toe
tot FTSE 100 in 1999. Sage heeft meer dan 6 miljoen klanten en meer dan 13.500 werknemers verspreid over
24 landen, waaronder: VK en Ierland, het Europese vasteland, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Azië en
Brazilië.
Voor meer informatie, surf naar www.sage.com.
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