Persbericht

Sage kondigt vernieuwd en verruimd
partnerschap met Marussia F1 Team aan
Sage ERP X3 wordt het zenuwcentrum voor de activiteiten van Marussia F1
Team

Brussel, 12 maart 2013 - Sage meldt dat het zijn partnerschap met Marussia F1 Team heeft verlengd
en verruimd in een nieuwe Europese sponsorshipdeal voor 2013. Het Team – dat al sinds geruime
tijd klant is bij Sage – doet dit jaar een nieuwe investering in "HR & Payroll"-producten van Sage.
Met Sage ERP X3 kan Marussia F1 Team rekenen op de vereiste betrouwbaarheid, flexibiliteit en
innovatie om (op én naast het circuit) te kunnen blijven wedijveren in de snel veranderende Formule
1-wereld met zijn snoeiharde competitie.
Sage gelooft in de toewijding en de ambitie van Marussia F1 Team om zijn doelstellingen te
realiseren en vooruitgang te blijven boeken in de F1-context. Sage ging dit partnerschap met
Marussia F1 Team aan wegens de bestaande parallellen tussen het Team, F1 en de Sage ERP X3oplossing. Dit nieuwe partnerschap zal de gemeenschappelijke visie van beide organisaties helpen
versterken. Het vormt ook een vitrine voor Sage als ERP-vendor die bedrijven een groeiplatform
levert.
Christophe Letellier, CEO Mid-Market Europe en CEO Sage ERP X3, licht het partnerschap toe:
“Marussia F1 Team en Sage zijn allebei in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven met klanten
in de hele wereld, internationale activiteiten en een sterke focus op de gebruikerservaring. In 2011
werd Sage ERP X3* door Marussia F1 Team geselecteerd als zenuwcentrum voor zijn activiteiten,
zodat alle segmenten van het bedrijf voor het eerst met elkaar verbonden werden. We kondigen met
bijzonder veel genoegen aan dat Sage in 2013 zowel partner als sponsor wordt van Marussia F1
Team. Wij geloven dat deze alliantie aantoont hoezeer wij gemotiveerd zijn om bedrijven te
ondersteunen met de betrouwbaarheid, flexibiliteit en innovatie die ze nodig hebben om te groeien
en te slagen, vooral in een extreem concurrentiële context. Formule 1 is vandaag een van de
populairste sporten ter wereld: wij plaatsen Sage ERP X3 dus in het grootst mogelijke en meest
dynamische uitstalraam.”
Kevin Lee, Operations Manager Marussia F1 Team, van zijn kant: “Sage ERP X3 was de onmisbare
basis bij het ontwerpen van onze nieuwe wagen voor 2013, de MR02. De bolide zal vanaf de release
van het eerste MR02-onderdeel tot de laatste race van 2013 blijven ontwikkelen, veranderen en
evolueren. Wij vertrouwen op Sage ERP X3 om dit proces van a tot z te beheren. Van designvrijgave
over tests tot het lifecyclebeheer van het product, zal Sage ERP X3 integraal deel uitmaken van de
lancering van onze nieuwe wagen: tijdig, conform budget en klaar om erin te vliegen.”

* 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.
Over Marussia F1 Team
"Small is beautiful." Dat is absoluut het motto van Marussia F1 Team, een jong en ambitieus Engels-Russisch
team dat enthousiast de handschoen opneemt in het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap.
Het team werd opgericht in 2009 met de overtuiging te bewijzen dat het mogelijk is om met dezelfde passie en
vastberadenheid als de gevestigde en toonaangevende constructeurs, maar met slechts een fractie van hun
personeel en werkingskosten, te slagen in een snoeiharde en messcherpe competitie zoals Formule 1. 2013 is
het vierde competitieseizoen voor dit Team. Dat betekent dat Marussia F1 Team niet alleen zijn vuurproef en
initiatieperiode heeft doorstaan, maar ook een hardnekkige blijver is.
Het Team opereert vanuit het "Marussia Technical Centre", zijn hoofdkwartier in Banbury (VK). Belangrijkste
eigenaar is het Russische topklasse-automerk Marussia dat gevestigd is in Moskou. Met het oog op de
specifieke ins en outs van Formule 1 werd ook een technisch partnerschap aangegaan met McLaren Applied
Technologies, dat een forse bijdrage heeft geleverd om de productie van almaar competitievere bolides
mogelijk te maken.
In 2012 bewees Marussia F1 Team zijn vastbeslotenheid om progressie te blijven boeken binnen het peloton:
het Team veroverde de cruciale 10e plaats in het Kampioenschap voor Constructeurs voor het grootste deel
van het seizoen. Het komende jaar zal het Team bovendien ook profiteren van KERS (Kinetic Energy Recovery
System) en een nieuwe, veelbelovende stap in design: de nieuwe MR02 is een racewagen waarmee het Team
meer dan ooit zijn opmars op weg naar zijn langetermijndoelstellingen zal waarmaken. Tussenstap in dat
proces is de rol– met reële kans op succes – die het Team in 2014 wil spelen op eigen terrein, bij de eerste
Russische Grand Prix van Sochi, een vakantiebestemming aan de Zwarte Zee.
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