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

L I N K ÖP I N G ,  1 5  A P RI L  2 0 1 3  

Emirates väljer IFS Applications för ny 
underhållsanläggning 
IFS meddelar att Emirates, ett av världens snabbast växande flygbolag, har valt IFS Applications™ 8 
för att hantera sin nya underhållsanläggning för motorer i Dubai. Lösningen stödjer alla 
affärsprocesser inklusive underhåll, reparation, översyn (MRO) samt verksamhetsstyrning (CPM). 
Avtalet avser licenser och tjänster till ett värde om drygt sex miljoner dollar. 

Emirates presenterade 2011 sina planer att bygga Asiens mest tekniskt avancerade anläggning för underhåll av 
flygplansmotorer i Dubai. Anläggningen, med en yta om 90 000 kvadratmeter, kommer att tjäna som Emirates 
interna underhållsanläggning. 

IFS Applications ska stödja all verksamhet i den nya anläggningen, som i full drift kommer att hantera upp till 
300 motorer per år. Lösningen inkluderar IFS Complex Assembly MRO (maintenance, repair, overhaul), som 
även har driftsatts hos Finnair och Alitalia Maintenance Systems. Systemet erbjuder även avancerad 
funktionalitet för CPM samt integrerat stöd för ekonomi och personalstyrning. 

– Emirates är ett av världens mest dynamiska flygbolag och deras nya anläggning kommer tveklöst att sätta en 
ny branschstandard för underhållseffektivitet. Vi är stolta över att vara en del av detta projekt, vilket befäster 
vår ledarposition inom flygbranschen, säger Ian Fleming, regionschef, IFS Middle East, Africa, South Asia. 

Implementationen väntas vara slutförd under första halvan av 2014. 
 

Om Emirates 

Emirates (www.emirates.com) är ett av världens snabbast växande flygbolag och har mottagit fler än 500 internationella 
priser. Emirates flyger till 132 destinationer i 77 länder över sex kontinenter. Emirates flotta består av 198 Airbus- och 
Boeingflygplan och har beställt ytterligare 200 flyplan till ett värde om cirka 71 miljarder dollar. 

  

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 2100 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 15 april 2013 kl. 09.30. 
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