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

LINKÖPING, 27 JUNI, 2014 

IFS tecknar avtal värt 13,5 miljoner med 
tillverkare i pappersindustrin 
IFS meddelar att ett skandinaviskt företag i pappersindustrin har valt att implementera 
IFS Applications™ 8. Lösningen kommer att stödja affärskritiska processer vid företagets 
huvudkontor samt dess olika produktionsanläggningar. Avtalet är värt cirka 13,5 miljoner kronor 
varav 7,5 miljoner är produktintäkter. 

IFS globala offshoreorganisation kommer att ansvara för de tekniska tjänsterna medan implementeringen av 
ytterligare moduler kommer att hanteras av lokala IFS-kontor. Företaget kommer att implementera en IFS-
lösning som stödjer processer som underhåll, lager, anläggningsdesign, dokumenthantering, beslutsstöd samt 
hantering av mobila arbetsorder.  

– Den anläggningsintensiva pappersindustrin representerar ett långsiktigt fokus för IFS och vi har många 
välkända kunder inom detta segment. Genom vårt samarbete med dessa kan vi erbjuda en heltäckande 
branschlösning som stöds av en global organisation, säger Glenn Arnesen, VD, IFS Scandinavia. 
 

Om IFS 

IFS™ är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper 
inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) 
och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 600 anställda. IFS stödjer fler än 2 200 
kunder och är verksamt i fler än 60 länder genom lokala kontor och partners. Mer information finns på www.ifsworld.com. 

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 27 juni 2014 kl. 14.00. 
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