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P R E S S M E D D E L A N D E  

LINKÖPING, 10 MAJ, 2016 

IFS stödjer Affinity i flygträningsprogram i regi av det 
brittiska försvarsdepartementet 
IFS Applications 9 och IFS Managed Cloud på Microsoft Azure kommer att hjälpa Affinity 
Flying Training Services att hantera flygplansunderhåll för pilotträning som en del av en 
större investering som brittiska försvarsdepratementet gör för att modernisera militär 
flygträning 

IFS meddelar att Affinity Flying Training Services har valt att implementera IFS Applications™ 9 och 
IFS Managed Cloud™ som en integrerad affärslösning för att stödja flygplansunderhåll. Avtalets 
totalvärde, inklusive licenser, uppgår till cirka 1,2 miljoner pund för de första sex åren av ett 18 år 
långt kontrakt. 

I februari tecknade Affinity Flying Services Limited ett avtal värt 500 miljoner pund avseende leverans av 
flygplansdelen av utbildningsprogrammet Military Flying Training System till försvarsdepartementet och dess 
flygutbildningspartner Ascent. 

Affinity, ett samriskbolag mellan Elbit Systems och Kellogg Brown & Root, kommer att ersätta befintliga flottor 
med 38 moderna skolflygplan samt simulatorer och klassrumsutbildning för luftfartspersonal inom Royal Air 
Force, Royal Navy Fleet Air Arm och Army Air Corps. Avtalet avser ett totalåtagande av flygplansutbildningen 
fram till 2033 och förväntas skapa cirka 200 nya arbetstillfällen över hela Storbritannien. 

Med IFS Applications 9 och IFS Managed Cloud får Affinity ett affärssystem med funktionalitet för underhåll, 
reparation och översyn (MRO) i en heltäckande lösning som stödjer flygplansdrift och -underhåll, logistik, 
personalhantering och ekonomistyrning. Affinity kommer att leverera flygplan och underhåll för 
flygutbildningarna, vilket kommer att leda till en optimerad utbildning och förbättrad tillgänglighet för 
skolflygplanen Grob G 120TP ‘Prefect’, Beechcraft ‘Texan’ T-6C samt Embraer ‘Phenom’ 100. 

– Affinity spelar en viktig roll i utbildningen av militär personal och tillsammans med IFS kommer vi att säkra en 
modernare och mer effektiv utbildning av brittiska piloter. IFS-lösningen passar oss perfekt då den ger oss ett 
flexibelt system som kan säkra flygplanens underhåll och tillgänglighet under hela vårt partnerskap med Ascent 
och försvarsdepartementet samt stödja verksamheten i vårt samriskbolag, säger Ian Chalmers, VD, Affinity 
Flying Training Services. 

– Vi är mycket glada över att få vara en del av denna viktiga investering i flygplansträning värd 500 miljoner 
pund. Lösningen ger Affinity ett robust system som är enkelt att driftsätta och som kommer att effektivisera 
underhåll och förenkla utbildningen av framtida generationer av piloter. Genom att använda lösningen kan 
Affinity förbereda flygpersonal för tjänst, se till att strikta flyg- och säkerhetsriktlinjer efterlevs samt hantera 
rutinprocesser som ekonomistyrning, personalhantering och inköp, säger Graham Grose, industridirektör, fly 
och försvar, IFS.  

Om Affinity 

Affinity stödjer det brittiska luftförsvaret genom leverans av sömlösa pilotutbildningar. Genom ett samarbete med Ascent 
och det brittiska försvarsdepartementet levererar Affinity tre flygplansflottor inom programmet Military Flight Training 
System (UKMFTS). Företaget erbjuder moderna och effektiva utbildningar och kan på så sätt bättre förbereda personalen 
för tjänst. Genom tekniska framsteg och innovation levererar vi flygplan som motsvarar nästa generations träningsbehov. 
www.affinityfts.com 
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Om IFS 

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper 
inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) 
och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 800 anställda. IFS stödjer fler än 1 
miljon användare över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Mer information finns på 
www.ifsworld.com. 

Följ IFS på Twitter: @ifsworld 

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som IFS skall offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med 
finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 09.00. 
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