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

LINKÖPING, 6 FEBRUARI, 2013 

Hafslund uppgraderar till IFS Applications 8 
IFS meddelar att norska Hafslund, ett av Nordens största börsnoterade energibolag, har valt att 
uppgradera till IFS Applications™ 8 för att effektivisera affärsprocesser och förbättra 
projektstyrning.  

Hafslund har använt IFS Applications för att standardisera och effektivisera sina affärsprocesser under mer än 
tio år. Företaget har arbetat i nära samarbete med IFS för att finjustera ny funktionalitet i IFS branschlösning 
för energisektorn.  

För att maximera effektiviteten i sin projektorienterade verksamhet, samt för att harmonisera sin IT-miljö, har 
Hafslund valt att uppgradera till IFS Applications 8. 

– Vi ser fram emot att implementera IFS Applications 8, som kommer att ge oss ett förbättrat 
användargränssnitt och stödja vår verksamhet på ett mer funktionellt sätt. IFS är en central del i Hafslunds 
dagliga verksamhet och en uppgraderad version av systemet kommer att bidra till ytterligare effektiviseringar, 
säger Heidi Ulmo, koncerndirektör, Ekonomi och Finans, Hafslund. 

– Vi är glada över att fortsätta vårt ömsesidigt givande samarbete med Hafslund. Energibranschen blir mer och 
mer konkurrensutsatt vilket förstärker behovet av flexibla affärslösningar med gedigen branschfunktionalitet. I 
IFS Applications 8 har vi samlat vår omfattande erfarenhet från energibranschen och de projektbaserade 
branscherna. Vi är därför övertygade om att version 8 kommer att stödja Hafslunds affärsbehov, säger Glenn 
Arnesen, VD, IFS Scandinavia. 
 

Om Hafslund 

Hafslund är Norges största distributionsnätverksägare, har den största elförsäljningen samt är en betydande producent av 
förnybar energi. Förnybar energi och förbättrad energieffektivitet är viktiga element i strävan mot en lösning på 
klimatutmaningarna och Hafslund har producerat elektricitet från miljövänlig vattenkraft under mer än ett sekel. Hafslund 
arbetar i dag för att utveckla bioenergi och fjärrvärme för att möta framtida energibehov. Företaget är noterat på Oslobörsen 
och har cirka 1000 anställda. 

Mer information finns på www.hafslund.no 

 

Om IFS 

IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, 
ett komponentbaserat affärssystem byggt på SOA-teknologi. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är 
strategiska: underhåll & service, tillverkning, logistik och projekthantering.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 
länder och har 2800 anställda. Nettoomsättningen 2011 uppgick till 2,6 miljarder kronor. 

Mer information finns på www.IFSWORLD.com 

Följ IFS på Twitter: @ifsworld 

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