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Avinor konsoliderer virksomheten med IFS 
Applications  
IFS melder at Avinor, som drifter de fleste norske flyplasser, har valgt IFS Applications™ 8 for å 
konsolidere og effektivisere sine forretningsprosesser. Avtalen omfatter lisenser og tjenester til en 
verdi av 11,5 millioner kroner.  

Avinor hadde behov for et sentral forretningssystem for å håndtere og kontrollere en stor mengde ulike 
forretningsprosesser på sine 46 flyplasser over hele Norge. Etter en offentlig innkjøpsprosess valgte Avinor IFS 
Applications til erstatning for sin eksisterende løsning fra Oracle. IFS Applications er dessuten allerede det 
sentrale forretningssystem hos Avinor-eide Oslo Lufthavn Gardermoen, og denne løsningen blir nå en integrert 
del av Avinors system.  

IFS-løsningen inkluderer støtte for økonomi, forretningsanalyse, e-faktura, innkjøp, prosjektstyring samt 
tidrapportering. Systemet er dessuten utrustet med et grensesnitt som er integrert med webbaserte portaler 
for innkjøp. IFS Applications vil ha ca 3000 brukere blant Avinors ansatte over hele Norge.   

– Vår fremste ambisjon er å effektivisere våre forretningskritiske prosesser med en sentralt forretningssystem. 
IFS har demonstrert en helhetlig og skalerbar løsning som best møtte våre krav. Gjennom å konsolidere 
nøkkelprosesser som økonomi og innkjøp på en plattform kan vi maksimere vår effektivitet, sikre transparens 
samt minimere våre systemkostnader, sier Helge Clem, Vice President, Corporate Business Support and Shared 
Services, Avinor. 

– Vi er glade for å inkludere Avinor i vår kundebase og ser frem mot et langt og produktivt samarbeid. Med IFS 
Applications 8 som plattform kan Avinor effektivisere sine forretningsprosesser og oppnå økt kontroll over den 
landsomspennende virksomheten, sier Glenn Arnesen, CEO IFS Scandinavia.  

Implementasjonen starter januar 2013 og forventes sluttført i januar 2014.  

 

Om Avinor 

Avinor er ansvarlig for planlegging, utvikling og drift av Norges flyplassnettverk. Avinor driver 46 flyplasser i norge, hvorav 12 i samarbeid 
med det norske forsvaret. Virksomheten inkluderer flykontrolltårn, kontrollsenter samt teknisk infrastruktur for flynavigasjon.   

For mer informasjon, se www.avinor.no 

 

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 2700 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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