PRESS RELEASE

Magic Software nomeia Javier Jiménez como
presidente da Magic Americas
Veterano do setor com vinte e cinco anos de experiência conduzirá
o crescimento das soluções de conectividade focadas na melhoria
da produtividade e da experiência do cliente.
Or Yehuda, Israel, 28 de Setembro, 2017 – Magic Software Enterprises Ltd. (NASDAQ e
TASE: MGIC), fornecedora global de plataformas de software para mobilidade corporativa,
aplicativos em nuvem e integração de negócios, anunciou hoje que que nomeou Javier
Jiménez para o papel de Presidente da Magic Americas para acelerar a expansão nas
Américas em resposta à forte demanda do mercado por software de integração. A empresa
regista um crescimento significativo nas vendas e um impulso contínuo para a plataforma de
integração Magic xpi.
O Magic xpi permite que os dados sejam compartilhados de forma transparente entre
eCommerce, CRM, ERP e sistemas financeiros e de produção para melhorar a eficiência
operacional e a experiência do cliente e apoiar projetos orientados a dados, como a
transformação digital.
Jiménez traz para a companhia uma riqueza de mais de vinte anos de experiência em
gerenciamento de executivos e vendas, operações e gerenciamento financeiro em startups
e empresas já estabelecidas de alta tecnologia, incluindo a Comverse Technology, iWeb
Technologies e BluePhoenix Solutions. Em seu cargo na PeerApp, ele foi fundamental para
triplicar as vendas em dois anos, de menos de US$ 10 milhões para quase US$ 30 milhões
e, mais recentemente, na Intraway, liderou a execução bem sucedida da expansão global
da empresa nos mercados dos EUA e da Europa.
"Com a inteligência sendo coletada em dispositivos inteligentes e compartilhada na nuvem,
existe uma enorme oportunidade para permitir que as organizações aproveitem os dados
para obter informações sobre o comportamento humano e da máquina para tornar as
empresas mais eficientes e aumentar a satisfação do cliente", disse Jiménez. "Tenho a
honra de trabalhar junto com funcionários experientes e parceiros dedicados da Magic
Software para expandir nossa rede de organizações que obtêm vantagem competitiva
através da integração".

Sobre a Magic Software Enterprises
Magic Software Enterprises (NASDAQ: MGIC) capacita clientes e parceiros em todo o mundo com
tecnologia mais inteligente que fornece uma experiência de usuário multicanal de lógica e dados
corporativos.
Para mais informações, visite www.magicsoftware.com.br.
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