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

LINKÖPING, 11 JULI, 2013 

Saab säkrar global tillväxt med IFS Applications 
IFS meddelar att försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valt att utöka sin användning av IFS 
Applications™ för att stödja sin globala tillväxtstrategi. Avtalet avser användarlicenser, 
funktionalitet för projektstyrning samt mobila lösningar för optimerad logistik. 

Saab valde att implementera IFS Applications i 1994 och har sedan dess haft ett nära samarbete med IFS för att 
bredda sin affärslösning. År 2009 valde Saab att implementera sin IFS-lösning över hela koncernen och i 
september 2012 utökade företaget sin affärsrelation med IFS ytterligare för att stödja global tillväxt och 
standardisera sin multinationella verksamhet.  

I linje med Saabs långsiktiga IT-strategi, samt för att stödja företagets globala tillväxt, inkluderar avtalet 
ytterligare användare samt funktionalitet för att stödja affärskritiska processer. 

– Förra året utökade vi vårt strategiska partnerskap med IFS och lade grunden till vår globalisering och tillväxt. 
Vi verkställer nu denna strategi. Denna investering är ännu ett steg i vår plan att säkra global och lönsam växt – 
med hjälp av en flexibel affärspartner, säger Mats Hultin, CIO, Saab. 

– Vi är glada över att fortsätta vårt samarbete med Saab, vilket påbörjades för nästan tjugo år sedan. Vi är 
övertygade om at våra ledande branschlösningar, tillsammans med ett globalt support- och servicenätverk, 
kommer att stödja Saabs internationella tillväxt, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia. 

Genom sin specialiserade branschorganisation erbjuder IFS komponentbaserade standardlösningar till företag 
inom flyg- och försvarssektorn. IFS Applications erbjuder stöd för tillverkning, underhåll, reparation och drift 
(MRO), logistik, Performance-based Logistics (PBL) samt hantering av operationella program för olika 
plattformar. IFS kunder inom sektorn inkluderar försvarsorganisationer som UK Royal Navy, multinationella 
företag som Eurofighterkonsortiet, kommersiella luftfarts- och serviceoperatörer som Emirates, AMS, DynCorp, 
Hawker Pacific och Ensign Bickford samt försvarsleverantörer som General Dynamics, Lockheed Martin, BAE 
SYSTEMS och GE Aviation. 

 

Om Saab 

Saab erbjuder världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Ny teknologi utvecklas, 
anpassas och förbättras ständigt för att möta kunders behov i över 100 länder. De viktigaste marknaderna är Europa, Asien 
och Nordamerika. Saab har cirka 14 000 anställda och den årliga försäljning under 2012 uppgick till cirka 24 miljarder 
kronor, av vilken omkring 25 procent var relaterat till forskning och utveckling. 

Mer information finns på www.saabgroup.com. 

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/ 
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