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

LINKÖPING, 10 MARS, 2014 

Songa Offshore väljer IFS 
IFS meddelar att Songa Offshore, en internationell borrentreprenör verksam i Nordatlanten, har 
valt IFS Applications ™ för Offshore Service för att stödja sin verksamhet på land och offshore. 
Avtalet omfattar licenser och tjänster till ett värde om cirka 40 miljoner norska kronor. 

Songa Offshore driver fem borrenheter med ytterligare fyra riggar som väntas färdigställas under 2014 och 
2015. Företaget valde IFS Applications för att stödja affärsprocesser som underhåll, logistik, projekt och 
ekonomistyrning. Lösningen innehåller även stöd för replikering och dokumenthantering. 

– Vi har valt IFS Applications eftersom det är en heltäckande och beprövad branschlösning som kan 
standardisera våra affärsprocesser. Vi är övertygade om att IFS Applications kommer att stödja och ytterligare 
effektivisera vår verksamhet, säger Bjørnar Iversen, VD, Songa Offshore. 

– Denna strategiska affär bevisar IFS ledande position inom olje- och gasbranschen samt vår långa erfarenhet 
av att leverera branschlösningar till borrentreprenörer. Vi är glada över att stödja Songa Offshores strategi att 
bli ett robust och NCS-fokuserat företag och vi ser fram emot en lång och ömsesidigt givande affärsrelation, 
säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia. 

IFS förväntar sig att lösningen är driftsatt i slutet av 2014. 

IFS är en världsledande leverantör av affärssystem till stora och mellanstora företag inom olje- och 
gasbranschen. Under mer än 20 år har IFS arbetat tillsammans med ledande EPCI-entreprenörer, borrföretag, 
system- och utrustningsleverantörer samt anläggningsägare för att säkra att lösningarna möter olje- och 
gasbranschens hårda krav. Med fler än 400 projekt- och anläggningsorienterade företag bland sina kunder har 
IFS ett strategiskt fokus på denna sektor som grundar sig på omfattande branschkunskap och lång erfarenhet. 
IFS erbjuder flexibla, komponentbaserade och projektdrivna affärslösningar som hanterar kontrakt, projekt, 
anläggningar och tjänster genom hela livscykeln. 

Bland IFS kunder finns Technip, Seadrill, Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Rowan Companies, Odfjell 
Drilling, Agility Group, Babcock Engineering Services, Heerema Fabrication Group, Archer, Apply, Hertel Group, 
Odfjell Drilling, Rowan, Rosenberg WorleyParsons, BW Offshore, Semco Maritime, Reinertsen, VARD, PGS, 
Wellstream, Hamworthy, ShawCore, Icon Engineering och Trans-Northern Pipelines Inc. 
 

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 2200 kunder, är verksamt i cirka 60 länder och har 2600 anställda. 
Nettoomsättningen 2013 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 10 mars 2014 kl. 09.30. 
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