
Novacura blir en del av IFS Partner Network
Med ett nytt samarbetsavtal satsar Novacura och IFS på gemensam tillväxt inom den svenska och norska energisektorn. 

– Vi är mycket nöjda med partneravtalet med Novacura, vilket stöder IFS strategi att växa genom partnersamarbeten. Novacuras
spetskompetens inom såväl energisektorn som affärssystem kommer att ge IFS kunder ökade valmöjligheter samtidigt som det ger IFS ett
starkare erbjudande och högre säljkapacitet, säger Elni Kullmer, IFS Scandinavia Senior Vice President Partner Business.

Novacura kommer, som en del av IFS Partner Network, att arbeta med försäljning, implementering och support av IFS Applications inom den
svenska och norska energisektorn.

IFS och Novacura har sedan tidigare flera gemensamma kunder, bl a Hafslund och Statnett. I och med det nya avtalet kommer tolv konsulter
på Novacura att utbildas och certifieras genom IFS utbildningsprogram IFS Academy.

Via programmet får Novacura även tillgång till IFS Upgrade Factory, en arbetsgrupp inom IFS som arbetar dedikerat med uppgraderingar.
Bara under det senaste året har detta initiativ bidragit till över 100 skandinaviska kunduppgraderingar med en snabbare uppgraderingstid och
sänkta kostnader som följd.

– IFS är en stark programvarupartner som vi kan växa tillsammans med. IFS Applications ger oss goda möjligheter att förkonfigurera våra
lösningar specifikt för energibranschens krav. I och med att vi nu blir kanalpartner kan vi leverera och implementera dessa branschlösningar
snabbare och effektivare än tidigare, säger Klas Klasman, vd på Novacura Sverige.

För ytterligare information
Klas Klasman, VD Novacura Sverige AB (0)73-850 11 30, klas.klasman@novacura.com  



Novacura är ett mänskligt it-företag som, med hjälp av tjänster och egen programvara för affärssystem, effektiviserar och förenklar sina kunders
affärskritiska processer. Företaget är privatägt och har kontor i Sverige, Norge, Polen och Nederländerna, dessutom säljs programvaran via partnerföretag i
både Europa och USA. Novacura har 50 erfarna medarbetare och huvudkontoret ligger i Hovås utanför Göteborg. Företaget har fått utmärkelserna Gasell
2013 och Superföretag 2014. www.novacura.se


