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Vinneren av IFS Innovation Award er kåret 

IFS™ melder i dag at juryen har kåret en vinner av IFS Innovation Award. Vinneren er Martin 
Kvapilik, som med sin idé ”Innovation Club with Visitor Sourcing” best gjenspeiler juryens krav til 
originalitet, effekt, praktisk gjennomførbarhet og målbarhet. 

Det vinnende bidraget – en innovasjonsklubb med tilgang for besøkende – viser en innovativ tolkning av en 
gammel idé: Forslagskassen. Isteden for en fysisk kasse som er åpen for alle, ofte med penger som insentiv, 
handler Martins idé om innovasjonsklubber for spesielt inviterte medlemmer. Tanken er å skape et miljø der 
kreative personer kan inspireres og utfordres av likesinnede gjennom teknologi basert på sosiale medier.  

Juryen begrunner sitt valg som følger: 

– Martins innovasjon har potensial til å engasjere personer med nye perspektiver i organisasjoners 
innovasjonsarbeid. Idéen fremmer engasjement og legger grunnlag for en innovasjonskultur i virksomheten. 
Bidraget er interessant for alle bransjer, bygger på eksisterende teknologi og kan utvikles med en rimelig 
innsats. 

Juryen består av Alastair Sorbie, CEO, IFS, Joe Barkai, Research Vice President, Product Lifecycle Strategies for 
IDC Manufacturing, Magnus Höij, sjefsredaktør for IDG Internetworld, Cindy Jaudon, president og CEO, IFS 
Americas, Dan Matthews, teknologisjef, IFS samt Thomas Säld, utviklingssjef, IFS. 

– Jeg er glad for å kunne presentere den første vinneren av IFS Innovation Award. Martins løsning er helt i linje 
med IFS sin innovasjonsfilosofi. Når det gjelder innovasjon kan man ikke bli for mange – uansett om det handler 
om teknologi eller forretningsidéer. Vi ser frem til vårt fortsatte samarbeid med Martin i det kommende IFS 
Labs-prosjektet, sier Alastair Sorbie, CEO, IFS. 

– Jeg er veldig stolt av å bli tildelt IFS Innovation Award. Min løsning er basert på en enkel idé: samarbeid 
fremmer innovasjon. Det skal bli veldig spennende å videreutvikle min idé til en produktprototyp, sier Martin 
Kvapilik. 

Medlemskap i innovasjonsklubben er tidsbegrenset og fortsatt medlemskap krever at man aktivt deler nye 
idéer og kommenterer andres. Personer som ikke er medlemmer får innsyn i de innovasjonene som diskuteres 
for å øke interessen og lokke fler til klubben. Martins idé kombinerer innovasjonsklubber med ”visitor 
sourcing”. Konseptet ”visitor sourcing” baserer seg på at personer som er på besøk hos en virksomhet vanligvis 
har en måte å se ting på som skiller seg fra virksomhetens ansatte. Disse besøkende kan bli med i en 
innovasjonsklubb og delta via en applikasjon i smarttelefonen. 

Utover prisen på 10 000 euro, som deles ut på IFS World Conference, kommer IFS Labs til å utvikle en prototyp 
av det vinnende bidraget. Prosjektet starter umiddelbart etter konferansen. 

 

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 

Les mer om teknologi, innovasjon og kreativitet på IFS’ Blog: http://blogs.ifsworld.com/ 
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