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The results of this study are as follows: (1) The factors affectin
for standard ERP package are the decisions from top management, corporate policies
and the flexibility or limitations of standard ERP package. (2) The factors affecting
decisions for customized ERP system are the decisions from top management,
budgets, corporate policies, the flexibility or limitations of standard ERP package,
business process reengineering, user involvement, and performance of legacy system.
One of case studies that was implemented by customized ERP is the big company
with high budget. Future research may study a smaller size company with limited
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budget that implements customized ERP so that more factors affecting decisions for
customized ERP package could be identified.
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