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ERP Market Place

• Pasar ERP sangatlah kompetitif dan pasarnya berkembambang pesat.

• Berdasarkan penelitian AMR, pemimpin industri dan perusahaan 
analisis pasar spesialisasi dalam aplikasi perusahaan dan teknologi, 
software ERP berkembang dengan pertumbuhan ratarata per tahun 
sekitar 14-175%

• Berdasarkan laporan software ERP, 2006-2011 pendapatan
perusahaan Diperkirakan meningkat Menjadi 47.7 million dolar pada 
tahun 2011.



ERP Market Place

• ERP vendor berlanjut pada keberadaan perluasan pasar oleh
penawaran dari aplikasi baru seperti supply chain management, sales 
force automation, customer support dan human resources.

• Untuk menopangpesatnya pertumbuhan, ERP vendor akan mencoba 
untuk menjual lebih banyak lisensi kedalam base yang di-install.

• Pada awalnya ER merupakan pasar manufaktur, ERP digunakan 
menyebar pada setiap tipe perusahaan termasuk retail, utilitas,sektor 
publik dan organisasi kesehatan.



SAP AG

• Menurut Leon, produk ini ditemukan pada tahun 1972, SAP (system, 
applications and product in data processing), di kota Walldorf,
Jerman. SAP adalah paket ERP dengan dua versi, yaitu; versi 
mainframe (SAP R/2) dan versi client/server (SAP R/3).

• Sejak 1988, SAP AG telah hadir secara umum yang diadakan oleh 
perusahaan, dengan saham yang dijual pada German and Swiss 
Exchanges.



Produk dan Teknologi SAP AG

• Fitur produk SAP adalah kecanggihan yang tidak sesuai dengan 
software solusi bisnis lainnya.

• SAP dikembangkan secara luas pustaka lebih dari 800 bisnis proses 
yang dijabarkan, masa masing-masing fungsional kebutuhan 
software-nya.

• Kekuatan software SAP pada integrasi yang real time, penghubung 
bisnis proses perusahaan dan aplikasi, dan mendukung respon yang 
cepat untuk perubahan organisassi pada departemental, divisi atau 
skala global.



R/3 Systems and Modules

• R/3 memungkinkan merespon lebih cepat dengan membuatnya lebih 
fleksibel sehingga dapat mempengaruhi perubahan keunggulan.

• Sistem R/3 tidak dapat dikalahkan kombinasi fungsi dan teknologinya.
• Meskipun didesain sebagai sistem yang terintegrasi, modul-modul R/3 

dapat juga digunakan secara individu.
• Sistem r/3 penuh kesantaian, 24 jam mendukung dari SAP’s global service 

network.
• Modul R/3: • Financial Accounting; Treasury; Controlling; Enterprise 

Controlling; Investment Management; Production Planning; Materials 
Management; Plant Maintenance and Service Management; Quality 
Management; Project System; Sales and Distribution; Human Resources 
Management



People Soft

• PeopleSoft Inc, berdiri pada tahun 1987 untuk menyediakan inovatif 
software solusi yang bertemu dengan perubahan permintaan bisnis dari 
universal usaha.

• Misi PeopleSoft’s adalah menyediakan software inovatif solusi untuk 
menghadapi perubahan permintaan bisnis dari universal organisasi.

• PeopleSoft mengenmbangkan pasar dan mendukung usaha luas software 
solusi untuk mengatasi fungsi bisnis inti termasuk manajemen sumber 
daya, akuntans dan pengendalian, manajemen proyek, manajemen harta, 
pengukuran kinerja dan supply chain management.



PeopleSoft Solusi manajemen bisnis berada 
dalam wilayah :

• Human Resources Management;
• Accounting and Control;
• Treasury Management;
• Performance Measurement;
• Project Management;
• Sales and Logistics;
• Materials management;
• Supply Chain Planning;
• Service Revenue Management;
• Procurement



Baan Company

• Perusahaan Baan adalah memimpin bisnis software usaha provider global. 
Perusahaan ini menawarkan portofolio komperhensif terbaik di kelasnya, aplikasi 
komponen dasar untuk front office, corporate office dan office automation.

• Produknya dapat menurunkan kompleksitas dan biaya, memperbaiki pemrosesan 
bisnis inti, cepat dalam implementasi dan digunakan, lebih fleksibel dalam 
beradaptasi dengan perubahan bisnis dan optimis dalam informasi manajemen 
melalui seluruh value chain.

• Ditemukan di Netherlands tahun 1978 oleh Jan dan Paul Baan bersaudara, Baan 
company memiliki dua markas besar yaitu di Barneveld, Netherland dan di 
Reston, Virginia, USA.

• Sejak tahun 1995, perusahaan secara signifikan memperluas keberadaan 
penjualan dan pelayanannya di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa dan Asia



Beberapa Fitur Kunci Baan Company

• Software configuration management
• Authorisation management system
• Database management system
• Exchange control
• Dynamic Form Editor
• 4GL Program Editor



JD Edwards

• Pada tahun 1977, di Denver, Colorado, ada tiga orang pria yang
meninggalkan dunia akunting menuju perusahaan software yang spesialis 
dalam menengahi slusi komputing. Tiga pendiri itu adalah Jack Thompson, 
Dan Gregory, dan Ed Mcvaney, sehingga penggalan nama mereka menjadi 
nama perusahaan pada tanggal 17 Maret , JD Edwards.

• Pada awal tahun, JD Edwards mendesain software untuk beberapa 
komputer berukuran kecil dan menengah, yang akhirnya fokus pada IBM 
System/38 di awal 1980. Ini merupakan upaya JD Edwards menjadi pionir 
pengembangan sofware CASE and design tool. Berkembang di markas 
besarnya Denver, dan memulai pembukaan kantor cabang pertama di 
Dallas dan kemudian di Newport Beach, California, lalu Houston, San 
Fransisco, dan Bakersfield, California.



JD Edwards Fokus Pada Kustomer

• Solutions; menawarkan keseimbangan antara teknologi dan service 
untuk industri yang unik dan pemrosesannya.

• Relationships; menjadi partner yang berkomitmen untuk 
mengantarkan pada perubahan dalam bisnis dan teknologi.

• Value; memungkinkan ide menjadi sebuah tindakan, dengan 
menghargai aset softwre dengan potensi untuk meningkatkan nilai 
melebihi hidup bisnis



Oracle Coorporation

• Oracle Corporation didirikan tahun 1977 adalah perusahaan software 
kedua terbesar di dunia dan memimpin software supplier untuk 
manajemen informasi usaha.

• Markas besarnya di Redwood Shores, California, Oracle adalah 
perusahaan software pertama yang mengimplementasikan model 
komputinng internet untuk pengembangan dan menyebarkan
software usaha melintasi seluruh jalur produk; database dan server 
relational, pengembangan aplikasi dan alat-alat pendukung keputusan 
dan aplikasi bisnis usaha.



Oracle Coorporation

Aplikasi Oracle teridiri dari 45-plus software modules yang dibagi 
kedalam kategori dibawah ini;
• Oracle Financials
• Oracle Human Resources
• Oracle Projects
• Oracle Manufacturing
• Oracle Supply Chain
• Oracle Front Office



QAD

• QAD didirikan pada tahun 1979 dan kebeadaanya sekarang ada di 21 
negara. Produk perusahaan ini termasuk MFG/PRO, On/Q, 
Service/Support Management, Decision Support, dan Qwizard.

• Bendera perusahaan ini adalah produk ERP yaitu MFG/PRO, yang
tersedia dalam 26 bahasa dan telah bersertifikat ISO.

• Sebagai pemenuhan kebutuhan sistem quality management harus 
dirubah sebagai hasil quality standars (ISO 9000 Standards), 
Computer aided Quality Management (CAQ) harus juga ditemukan 
kembali.



Produk QAD

• QAD menawarkan variasi dari supply chain dan produk ERP untuk 
industri manufaktur dalam otomotif, produk konsumer, elektronik, 
makanan dan minuman, produk-produk industrial dan sektor medis.

• Software QAD optimis akan meningkatkan usaha dalam kecepatan 
pemrosesan internal dan sinkronisasi operasi distribusi.



System Software Associates, Inc. (SSA)

• SSA ditemukan pada bulan Desember tahun 1981 dan bermarkas di 
Chicago, USA, dan telah menyebar ke 91 negara.

• Visi dari SSA adalah menjadi partner global terbaik untuk perusahaan 
sektor industrial dunia.

• Pernyataan misinya adalah “Sejak SSA ditemukan bulan Desember 
1981 adalah untuk menyediakan keunggulan kompetitif untuk Klien 
melalui implementasi sistem informasi usaha bisnis mereka”.



Enam Tujuan Kunci SSA

1. Best Client Satisfaction

2. Single Image Worldwide

3. Enterprise Solutions leadership

4. Proven Leading Technology

5. Highly Skilled and motivated professionals

6. Strong Financial Results



Top Produk ERP Terkini
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