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IFS™ lanserer IFS Touch Apps Partner Program 
IFS presenterer i dag IFS Touch Apps Partner Program på IFS World Conference i Gøteborg. 
Gjennom partnerprogrammet kommer IFS til å levere nye og spennende smartphone-apper til sine 
kunder. Fem partnere – NEC, Addovation, TimeZynk, Cedar Bay og Cooper Software – har allerede 
sluttet seg til programmet, som offisielt lanseres 15. november 2012. 

Appene som utvikles i partnerprogrammet kommer til å ha samme nettskybaserte infrastruktur som IFS sine 
egne Touch Apps. Rent praktisk innebærer dette at kunder som allerede bruker IFS Touch Apps ikke behøver 
signere nye avtaler eller utføre ytterligere installasjoner eller konfigurasjoner for å ta i bruk partnerutviklede 
apper.  

– Vi er glade for å presentere IFS Touch Apps Partner Program. IFS vil ikke bare la sine kunder nå mobile 
medarbeidere via e-post og sms; vi vil også gjøre det mulig for medarbeiderne å agere der og da – på sine 
enheter ute i feltet. Det var derfor vi begynte å utvikle IFS Touch Apps. IFS er imidlertid ikke det eneste 
selskapet med innovative idéer, noe som igjen er hovedgrunnen til at vi lanserer partnerprogrammet. Gjennom 
programmet kan våre kunder uten noen ekstra innsats dra nytte av våre partneres innovasjoner, sier Dan 
Matthews, teknologisjef hos IFS. 

Tokyo-baserte NEC Corporation, en av verdens største leverandører av IT-tjenester, har valgt å gå med i 
partnerprogrammet. Gjennom sitt lange samarbeid med IFS har NEC en stor kundebase som de vil utvikle 
løsninger for. 

– Vi er glade for å være del av IFS Touch Apps Partner Program. Programmet ligger helt i linje med vår 
mobilitetsstrategi. Vi har hatt et langt og givende samarbeid med IFS på mange ulike områder, og vi ser 
partnerprogrammet som et naturlig steg i vår utvikling av neste generasjon av mobile løsninger for 
forretningssystem, sier Fumiyasu Hirano, Vice President og General Manager, NEC. 

Norske Addovation har også sluttet seg til partnerprogrammet. Selskapet har allerede påbegynt utvikling av sin 
første app, som er inspirert av tjenester som Dropbox og Microsoft SkyDrive. Appen gjør det mulig for brukerne 
å få tilgang til og dele dokumenter lagret i IFS Dokumenthåndtering via hans eller hennes smarttelefon. 

– Vi ser IFS Touch Apps Partner Program som en spennende mulighet for å øke vår synlighet på det 
internasjonale markedet. Vi har mange års erfaring med IFS Applications™ og vi tror at vår app er et logisk steg 
for IFS-kunder som vil maksimere effektiviteten hos sine mobile medarbeidere, sier Per Inge Sævareid, MD, 
Addovation. 

TimeZynk, en svensk leverandør av løsninger for personalplanlegging, tidshåndtering og sosiale nettverk, har 
også signert partneravtale. TimeZynk utvikler en unik applikasjon for effektiv og brukervennlig arbeidsflyt.   

– Som et relativt ungt selskap innebærer partnerskap med en global aktør som IFS økt tilstedeværelse i 
markedet. Gjennom å utvikle apper som utnytter funksjonaliteten i IFS Applications ser vi et stort 
markedspotensial for våre løsninger. IFS har mange interessante kunder over hele verden og vi ser frem til å 
levere vår intelligente mobilitetsløsning til dem, sier Ulf Jönsson, MD, TimeZynk. 

Cedar Bay, en britisk spesialist på løsninger for datainnsamling, har også valgt å delta i partnerprogrammet. 
Cedar Bay utvikler en app for lager- og kvalitetssikringsprosesser som er tilpasset for mobilt arbeid. 

– Cedar Bay er virksomme i Storbritannia, Frankrike, Spania og Amerika. Vi kan tilby førsteklasses funksjonalitet 
som vi tror kan vare av interesse for IFS-kunder over hele verden. IFS Touch Apps-rammeverket gir kunder 
tilgang til vår kjernefunksjonalitet via en enkel implementeringsmodell. Dette gir dem en rask innsikt i hvordan 
våre løsninger kan hjelpe dem med å effektivisere sine virksomheter, sier Roger Teagle, MD, Cedar Bay. 

http://www.ifsworld.com/sv-se/news/2012/2012-04-24-ifs-touch-apps/
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Cooper Software, en IFS-spesialisert systemintegrator med kontorer i Storbritannia, Sverige og Frankrike, har 
også gått med i partnerprogrammet. Cooper Software utvikler en innovativ app som automatiserer leveranse 
av kunde- og leverandørrapporter via e-post, fax og EDI. 

– Vi ser det nye partnerprogrammet og den bakenforliggende nettskyplattformen som både et teknologisk 
fremskritt og en spennende forretningsmodell. Vi ser frem til å integrere dette i vår produktportefølje slik at vi 
kan levere mer forretningsverdi til våre kunder, sier Frank Cooper, MD, Cooper Software. 

Merk: IFS World Conference, som går av stabelen denne uken i Gøteborg, besøkes av cirka 1000 kunder, partnere, 
journalister og analytikere. Mer informasjon finnes på www.ifsworld.com/woco2012. 

 

Om NEC Corporation 

NEC Corporation er ledende innen IT-integrasjon og nettverksteknologi for selskaper og mennesker over hele verden. Ved å 
kombinere produkter og løsninger som utnytter selskapets erfaring og globale ressurser, tilbyr NEC avansert teknologi for å 
støtte sine kunders komplekse krav. NEC tilbyr med sine 100 års erfaring, teknologiske innovasjoner som kan støtte 
mennesker, virksomheter og samfunn. For mer informasjon, besøk http://www.nec.com.  

NEC er et registrert varemerke som tilhører NEC Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. Andre produkter eller tjenester 
som nevnes her er registrert av respektive eier. ©2012 NEC Corporation.  

Om Addovation 

Addovation ble grunnlagt i 2008 i Drammen, Norge. Selskapet spesialiserer seg på tjenester og produkter som gir brukerne 
av IFS Applications økt effektivitet og enklere bruk. Addovation utnytter sin lange erfaring med å utvikle innovative add-on 
produkter til IFS Applications. Selskapet tilbyr også spesialiserte konsulenttjenester innen ulike områder. 

Mer informasjon finnes på www.addovation.com 

Om TimeZynk 

Malmø baserte TimeZynk utvikler mobile applikasjoner for effektiv tidsrapportering, planlegging og kommunikasjon. 
TimeZynks unike applikasjoner kan benyttes på alle operativsystem. 

Mer informasjon finnes på www.timezynk.com 

Om Cedar Bay 

Cedar Bay har implementert løsninger for datainnsamling i flere tiår. Selskapet har implementert ADC-løsninger 
(Automated Data Collection) hos velrennomerte selskaper over hele verden. Selskapet tilbyr også integrasjon mot verdens 
fremste forretningssystem. 

Mer informasjon finnes på www.cedar-bay.com 

Om Cooper Software 

Cooper Software er en systemintegrator med ekspertise på integrasjon, tilpasning og ekspansjon av IFS Applications. 
Selskapet ble grunnlagt i 2005 og er i dag den største uavhengige leverandøren av tekniske tjenester for IFS Applications i 
Europa. Cooper Softwares løsninger benyttes av ledende organisasjoner som Bristow Helicopters, Babcock International 
Group and BSkyB. 

Mer informasjon finnes på www.coopersoftware.co.uk 

Om IFS 

IFS er et børsnotert konsern (OMX STO: IFS) grunnlagt i 1983 som utvikler, leverer og implementerer IFS Applications, et 
komponentbasert forretningssystem basert på SOA-teknologi. IFS fokuserer på virksomheter der en eller flere av følgende 
kjerneprosesser er strategiske; vedlikehold & service, produksjon, logistikk og prosjekt. IFS har over 2000 kunder, kontor i 
over 60 land og har totalt ca 2800 ansatte. Nettoomsetningen i 2011 ble SEK 2,6 milliarder. 

For mer informasjon – se www.ifsworld.com.  

Følg IFS på Twitter: @ifsworld 

http://www.ifsworld.com/woco2012
http://www.addovation.noifsworld.com/
http://www.timezynk.com/
http://www.cedar-bay.com/
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Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/ 

http://blogs.ifsworld.com/

