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

LINKÖPING, 13 FEBRUARI, 2013 

IFS tecknar avtal med globalt telekomföretag 
IFS meddelar att Ericsson, världens ledande leverantör av utrustning och tjänster inom 
telekommunikation, har valt IFS Metrix Service Management för att stödja affärskritiska processer 
inom affärsenheten Hardware Services. Avtalet omfattar tjänster, licenser och underhåll till ett 
värde om cirka 2 miljoner dollar. 

IFS-lösningen kommer att stödja organisationens globala, heltäckande hårdvarurelaterade tjänster, inklusive 
logistik och omvänd logistik. Avtalet, som avser den första delen av implementeringsprojektet, inkluderar även 
driftsättning av IFS Metrix Service Management Mobile för Android (MMA). 

Implementeringen påbörjas omedelbart. 
 

Om IFS 

IFS är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) grundat 1983. Företaget utvecklar, levererar och implementerar IFS Applications™, 
ett komponentbaserat affärssystem. IFS fokuserar på branscher där en eller flera kärnprocesser är strategiska: service & 
underhåll, tillverkning, logistik och projekt.  IFS har över 2000 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2800 anställda. 
Nettoomsättningen 2012 uppgick till 2,7 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/ 

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 13 februari 2013 kl. 14.30. 
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